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A l f r e d A s  G u š č i u s
kalbėsiu apie rašytojo vytauto girdzijausko kūrybą tik 
vienu aspektu. „žmogus turėtų atskleisti ir savo men-
kystę. nebijoti to“, – taip dienoraštyje Dainos, kurių iš-
mokė motina rašė sigitas geda, mąstydamas apie vincą 
krėvę-mickevičių. šitą poeto raginimą turėtų pasigau-
ti redakcijos, užduodančios rašytojams klausimus apie 
kūrybinę drąsą. raginimas būti drąsiam labai susijęs su 
nuoširdumu, su autentika. tai nėra lengvai suderinami 
dalykai, nes dažniausiai esame drąsūs, atviri ne savo, o 
kitų atžvilgiu.

jeigu būčiau rašytojų sąjungos pirmininkas ar kokio 
įtakingo leidinio vyriausiasis redaktorius, inicijuočiau 
dar vieną literatūrinę premiją už drąsiausią, visuome-
niškai aktualiausią temą. tokia tema pavadinčiau da-
bartinėje lietuvoje jau keletą metų besitęsiančią asme-
nų kolaboravimo, t. y. bendradarbiavimo su sovietiniu 
saugumu, ir jų liustravimo bylą. ir pirmuoju šios temos 
laureatu neabejotinai paskelbčiau prozininką, publicistą 
vytautą girdzijauską.

vytauto kūriniai kolaboravimo-liustravimo tema 
yra pilietiškai drąsūs, visuomeniškai aktualūs ir meniš-
kai svarūs. jie iš kitų negausių kūrinių šia tema išsiskiria 
faktiniu ir psichologiniu autentiškumu. ši kūrėjo ypaty-
bė nėra nei paveldima, nei įgyjama iš tradicijos. ir balys 
sruoga nebūtų sukūręs Dievų miško, jeigu nebūtų pabu-
vęs vokiečių koncentracijos lageryje. gal ir būtų, bet jau 
kitokį „mišką“.

tikram rašytojui asmeninė patirtis – kad ir kokia ji 
būtų – anksčiau ar vėliau tampa naudinga jo kūrybai. 
lagerinė ir polagerinė v. girdzijausko patirtis vaizdžiai 
atskleista autobiografinėse esė Vėžio žingsnis, Tėvu būti 
netinkamas (knyga Trylika tekstų apie vieną gyvenimą), taip 
pat novelėje Curriculum vitae, esančioje knygoje Tokia 
moteris – lobis. šios novelės centre jau nebe autoriaus, o 
įdomaus personažo – rezistento-kriminalisto patirtis, pa-
pasakota paties personažo lūpomis...

vytautas girdzijauskas turi ir trečią autentiškos pa-
tirties klodą – kaip asmens, neva kolaboravusio su sovie-

Gerai, kad jie dar rašo...
Laukdamas pasirodant naujo novelių rinkinio, Vytautas Girdzijauskas vos nepražiopsojo savo 
aštuoniasdešimtmečio... Bent jau, atrodo, balandį rašytojui ne iškilmės buvo galvoj. Užtat tomis 
pavasario dienomis pavyko susipažinti su „Metuose“ (Nr. 3, p. 75–90) publikuota diskusijos 
„Du lietuvių literatūros nepriklausomybės dešimtmečiai“ medžiaga. „Žinai, ką jie ten prikal-
bėjo, – guodėsi atėjęs į „Naujosios Romuvos“ redakciją jubiliatas, – atseit tie senjorai jau nieko 
naujo sukurti nesugeba, patys save perrašinėja ir tiek... Tik Jūratė Sprindytė bandė užstoti – 
sako, gerai, kad jie dar gyvi ir rašo...“ Panagrinėjus paskelbtą diskusijos tekstą, tokio žiauraus 
vaizdo gal ir nematyti, tačiau spontaniškai kilusi idėja – išleidus V. Girdzijausko „Žiemos me-
tafiziką“ sugrįžti ir prie garbingos autoriaus sukakties, ir prie senjorų kūrybos apskritai – buvo 
kaipmat aprobuota. Taigi birželio pradžioje į Rašytojų klubą susirinko būrys patyrusių garbaus 
amžiaus rašytojų, jų kūrybos žinovų ir gerbėjų bei literatūros teoretikų; pakvietėme padalyvauti 
pokalbyje ir kelis anos „Metų“ diskusijos dalyvius. Štai keletas tą vakarą nuskambėjusių minčių.

tų valdžios represinėmis struktūromis. tai pati drama-
tiškiausia autentiška autoriaus patirtis, kurią, meistriškai 
pavaizduotą, aš ir turėjau omeny, siūlydamas įsteigti 
naują premiją ir įteikti ją vytautui.

na, o „kolaboravimo-liustravimo“ patirtį jis pradėjo 
vaizduoti mažame novelių romane su epilogu Profesorius 
Pelėsis, parašytame tarp 2004-ųjų metų kalėdų ir 2005-ųjų 
metų velykų. vadinasi, tada, kai prie vytauto jau pradėjo 
kabinėtis liustracijos komisija ir prasidėjo ilgas teismų 
maratonas, baigęsis vytauto nenaudai. trumpame tekste 
pasakyta daug – pavaizduoti esminiai mokslininko ipo-
lito dargio asmeninio gyvenimo ir jo įsivėlimo į politi-
ką momentai. Įsidėmėtinas menamąja tiesiogine kalba 
išreikštas ipolito dargio ginčas su sovietinio saugumo 
majoru Anatolijumi karpovičiumi, beje, vykstantis rusų 
kalba... kalbama apie tai, kas nutiko ipolitui jaunystėje, 
kai į jį kėsinosi sovietinis saugumas, auklėjo ir apdorojo 
politiškai. kolaboravimo-liustravimo tema romane pa-
kylėta į sąlyginį lygmenį, realistinė faktūra, kurioje len-
gvai atsekami paskutiniųjų sovietinės valdžios lietuvoje 
metų ir užgimstančio sąjūdžio bei nepriklausomybės 
atgavimo įvykiai, perpinama lakoniškais asociatyviniais 
vaizdais, istorinio laiko metaforinėmis „santraukomis“. 
vytautas savo personažui profesoriui pelėsiui, aktyviam 
sąjūdžio veikėjui, seimo gynėjui, nepalieka vilties ir jis, 
ipolitas dargis, ryžtasi tą jo geografinę išryškintą gėdos 
dėmę panaikinti, sudegindamas save, savo butą ir jame 
buvusius namiškius.

ta pati tema gvildenama ir Dviejose naujose novelėse 
apie vieną seną daiktą, publikuotose šiemet pasirodžiu-
sioje knygoje Žiemos metafizika. ir sprendžiama ji pana-
šiu meniniu būdu kaip ir mažajame romane, sklandžiai 
pereinant iš realistinio pasakojimo į sąlyginį-simbolinį 
lygmenį, išgaunat universalesnį temos skambėjimą. Įsi-
dėmėtina ir tai, kad, vengdamas didaktikos, paviršuti-
niško moralizavimo, v. girdzijauskas nesubanalina savo 
oponentų – sovietinio saugumo tardytojų. ypač menine 
prasme pavykęs saugumiečio, seno pulkininko, paveiks-
las antroje novelėje „apie vieną seną daiktą“. Atskleis-
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damas seno žmogaus, ištikimai tarnavusio komunisti-
nei idėjai, likimo dramą, autorius drąsiai parodo, kad 
gana liūdna ir buvusio disidento, to pulkininko aukos, 
dabartinė padėtis laisvoje lietuvoje. esė knygoje Trylika 
tekstų apie vieną gyvenimą v. girdzijauskas jau be jokių 
beletristinių sąlygotumų prakalbo, kad ir jis pats buvo 
atsidūręs arti nebūties slenksčio, kurį išdrįso peržengti 
jo personažas ipolitas dargis. ir, ačiū dievui, vytautai, 
kad tokį pasiūlymą atmetei. jeigu būtum į nebūtį išėjęs, 
mes neturėtume apie ką kalbėti šiandien.

V y tAu tA s  M A rt i n k u s
be abejo, kai jau esi nebe jaunas ir kai rašytojų sąjungos 
pirmininkas siunčia tiek gėlių ir tokį garbingą apdovano-
jimą, gali naujų knygų ir nebeleisti. bet vytautas leidžia 
naujas knygas, ir jos, matot, veja viena kitą ir, kaip čia 
buvo sakyta, yra provokuojančios – apie jas vieni neno-
ri nieko kalbėti, kiti štai kalba su džiaugsmu, pabrėžia 
jų aktualumą, filosofiškumą. Aš pritarčiau tiems, kurie 
džiaugiasi – iš tikrųjų, kol pasirodo naujos knygos, tol vi-
sai literatūrai yra gerai. visiškai nesvarbu, kokio amžiaus 
yra jų autoriai: ar vos keliolikos metų, ar perkopę daug 
tų kryželių... kiekviena knyga yra individuali, todėl rei-
kia išmokti to, ką šiandien turbūt sunku mums daryti – 
džiaugtis kiekvieno autoriaus individualybe.

Aš su studentais kartais ginčijuosi: jie sako, kad kny-
gų yra per daug, visų jų neperskaitysi, aš sakau, kad ir 
nereikia visų skaityti – reikia skaityti vieną, dvi, tris ir 
gilintis į tas knygas, kurias atrandi ir skaitai. mano su-
pratimu, tai yra protingiausia išeitis. panašiai šiais lai-
kais yra madinga mokytis naujų kalbų. senjorams toks 
sumanymas rečiau ateina į galvą, bet jaunimas kalbų jau 
pramoko ir nori mokytis dar daugiau, o aš galvočiau, kad 
reikia neužmiršti tos savos lietuvių kalbos ir pasistengti 
į ją labiau įsigilinti. kartais geriau į tą vieną lietuvišką 
žodį įsižiūrėti nei pramokti nežinau kiek tų naujų, kitų, 
svetimų kalbų žodžių. Aš tai sakau, galvodamas ir apie 
naujas vytauto knygas. jų tiražas turbūt nedidelis, ir jei-
gu jas kas nors randa, pradeda jas skaityti ir į jas gilina-
si, gali atrasti, mano supratimu, ir tą patį, ir visai kitokį 
vytautą girdzijauską. jis gal panašus į save, anų laikų 
autorių (menu jau labai senai išleistas pirmąsias knygas 
ir apsakymų rinkinius), bet man labiau patinka tas „ki-
toks“ vytautas girdzijauskas, koks jis yra naujose knygo-
se, ypač Trylikoje tekstų apie vieną gyvenimą. mano nuosta-
bai, jis yra labai suintelektualėjęs – giliai viską matantis 
ir apibendrinantis. kitaip tariant, jis veikiau ne platyn, o 
gilyn susitelkęs. man tos knygos tikrai įdomios – jos lyg 
ir pagrįstos tokia paprasta kasdiene faktografija, tačiau 
kiekvienas interpretuoja tuos biografijos faktus tiek, kiek 
nori, ar kiek jam atrodo leistina, bet net ir ten, kur ta in-
terpretacija nutrūksta, mano akimis, vis vien gelmės mat-
muo išlieka, ir skaitytojas tą baltą dėmę gali užpildyti. 
nauja apsakymų knyga – tai ne Trylika tekstų, tai grožinė 
literatūra, ir čia jau reikia tarnauti žanrui, bet vytautas ir 
čia išsaugo dabar kur kas skvarbesnį žvilgsnį nei, mano 
akimis, jo knygose būta anksčiau.

man regis, kad štai tie vyresni autoriai, apie ku-
riuos čia buvo sakyta, jog „gerai, kad jų dar yra, kad jie 
rašo“, turi kažką, ko neturi kitų kartų autoriai. kitų kar-

tų autoriai – poetai ar prozininkai – turtingi savo kartų 
patirtimi, bet reikia štai nueit tą kelią, kurį nuėjo vytau-
tas girdzijauskas ir kiti vyresnieji autoriai. ir tas kelias 
dovanoja tą patyrimą, tą dvasinį išgyvenimą, kuris yra 
vyresniųjų autorių savastis. kaip toliau sekasi tiems vy-
resniesiems autoriams ta savastimi pasidalinti, čia aš 
nesiimu spręsti.

iš tikrųjų, sunku dabar būtų jaunus skaitytojus pa-
sodinti prie vyresniųjų autorių knygų. Aš esu negražiai 
eksperimentavęs su jaunais studentais – esu siūlęs man 
malonių gyvų ir negyvų autorių kūrinius. jie pavarto 
ir sako: „o mes nesuprantam, nenorime apie sovietinį 
gyvenimą nieko skaityti, mums jis kažkoks užrakintas.“ 
negalima pykti ant tokių skaitytojų – pasiūlyk jiems kitą 
autorių. Aš vietoj savo mėgstamo autoriaus, bičiulio ra-
mūno klimo, pasiūliau skaityti danutę kalinauskaitę. jie 
sako: „čia visai kas kita.“ pagalvojau, d. kalinauskaitė 
irgi ne ta, kuri neprisimena kolūkių ar kitokios sovietinės 
tikrovės. Aš manau, kad mes turime būti tolerantiški ir 
suprasti, kad dabar atsiradusi įvairovė yra įspūdinga. ir 
reikia tiesiog mokėti ja džiaugtis.

man jau nemažai metų ir ne taip senai, rodos, prisi-
pažinau, kad dažnai jaučiuosi vienišas literatūrine pras-
me. nelabai turiu bendražygių, kurie pamokytų ar pa-
drąsintų. tas vienišumas arba atskirumas kai kam atrodo 
lyg ir prastas. Aš sakyčiau atvirkščiai: jis visai ne prastas, 
jis yra labai geras. išmokti būti vienišam tarp šitų įvairių 
autorių, skirtingų kartų, skirtingų talentų, man regis, yra 
didelė laimė. ir aš stengiuosi nesikankinti – nerašau daug 
arba parašau tik tada, kai negaliu neparašyti; jeigu nera-
šau, galiu daugiau su kitais kalbėtis apie literatūrą – tai 
irgi gydo, tai irgi padeda.

r e G i M A n tA s  tA M o š A i t i s
sunku atkurti pokalbį, kuris vyko Metuose, bet kalbėjo 
žmonės nuoširdžiai ir rimtai. buvo kalbama galbūt ne 
apie amžiaus kategoriją, ne apie atskirus amžius, bet ap-
skirtai – kas įvyko literatūroje per du nepriklausomybės 
dešimtmečius, kokie procesai vyksta. Aš konstatavau, 
kad didieji mūsų rašytojai patys savęs nepranoko, ir, 
man atrodo, per pokalbį nebuvo tokio skepticizmo, kad 
tam tikro amžiaus sulaukus baigiasi ir kūryba.

vyresniosios kartos rašytojai yra svarbūs ne vien 
todėl, kad jie rašo, jie yra svarbūs dėl to, kad jie yra – 
svarbūs savo buvimu. dabar taip netikėtai išėjo jonas 
strielkūnas... viena iš jaunų maištingų poečių – Agnė ža-
grakalytė, nuliūdusi dėl to įvykio, rašė draugei, keldama 
retorinį klausimą: „tai į ką dabar atsiremti?“ Aš nuste-
bau – laikiau ją tokia maištinga, lyg atmetančia tradiciją, 
lyg ignoruojančia vyresnę kartą, bet jos klausimas tikrai 
nuoširdus. vyresniųjų autorių kūryba man yra svarbi 
sąmoningumu, jie – stabilizuojantis veiksnys, išmintis, 
pastovumas, pagrindas literatūros procesui. ir tik todėl, 
kad šis pagrindas – realus, neišeinantis – dar yra, susi-
daro ir naujiems autoriams galimybė ir laisvė reikštis, 
eksperimentuoti, parodyti save, nes yra tarsi dievų siena, 
palaikanti iš dangaus. bet kai vyresnieji išeina, išryškėja 
jų vaidmuo ir svarba.

Apie kūrybos amžių galima mąstyti įvairiai. Aš, pa-
vyzdžiui, galvoju, kad rašyti galima bet kokio amžiaus. 
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riboti amžių būtų kažkokia diskriminacija, galbūt net 
neetiška apie tai kalbėti. dėstydamas literatūrą, anali-
zuodamas įvairius pavyzdžius, pastebėjau, kad geriau-
sius savo kūrinius daugelis autorių vis dėlto parašo 
maždaug iki trisdešimties metų: toks tarsi dėsningumas. 
ir galvodavau – štai, matyt, talentingi kūriniai yra der-
mė trijų dalykų: anksti prabundančios išminties, jauno 
žmogaus naivumo ir energijos. šis derinys yra fantas-
tiškas, nes yra subjektyvumo substancija, kuri maitina 
vaizduotę ir leidžia sukurti tai, ko nebuvo – kurti savus 
pasaulius. vėliau mes daromės išmintingi, protingi, gali-
me rašyti geras knygas, bet jos neturės tokio smogiamojo 
efekto arba kažkokio džiaugsmo, nes kūrinyje įdedama 
rašančiojo žmogaus energija ir dvasia, visa kita yra pas-
kui. iš kokios emocijos, iš kokios dvasios išsprogęs kūri-
nys, tokią energiją mes, skaitytojai, ir gaunam. man čia 
pavyzdys – vytautas mačernis, apie kurį aš nepaliauju 
galvoti ne tik dėl jo poetinės dovanos, bet ir dėl žmo-
giškos gelmės, sąmoningumo, viltiškumo. kaip jis, toks 
jaunas būdamas, taip giliai mąstė?

kiekvieną dieną pasižiūrėjęs atgal matai, kad dar 
ir vakar buvai gana kvailas. Atrodo, kad visą gyvenimą 
laisvinies iš subjektyvumo burbulo ir visą laiką matai ne-
tikrą pasaulį. Atsigręži keletą metų atgal, galvoji: „koks 
aš buvau naivus, kiek daug nesupratau, dabar jau, ma-
tyt, esu protingas.“ praeina dar keletas metų, vėl ta pati 
istorija. dabar susitaikiau. dabar kitaip galvoju – vis dėl-
to nėra taip fatališka, mes nesam uždaryti šitame laike. 
galbūt ne laikas valgo mus, bet mes valgome laiką. kaip 
mes laiką suvokiame, tokie ir esame. ir todėl šitoms de-
terministinėms laiko taisyklėms nepaklūsta, sakyčiau, tie 
žmonės, kurie išlaiko jaunatvišką dvasią, tam tikrą svajo-
nę – tokių žmonių yra. Aš dabar iš rašytojų taip staigiai 
neprisimenu kokio nors ryškesnio pavyzdžio, bet iš fi-
losofų tai i. kantas – jam buvo per penkiasdešimt metų, 
kai visa nušvito...

kai kurie autoriai tarsi nepriklauso laiko kategorijai. 
skaičiau marcelijaus martinaičio prisiminimų knygą Mes 
gyvenome. tai unikali knyga ir aš su dideliu džiaugsmu 
ją dovanoju skaitytojams. vieną sau nusipirkau, kitas 
pasiunčiau į Ameriką, Angliją, kad jie nepamirštų lie-
tuvos ir mūsų tėvų – iš kur mes atėjome. ten nėra vien 
prisiminimai, tai – nepaprastai gyvas mąstymas: auto-
rius sugeba reflektuoti, stebėti save buvusiame laike. štai 

pavyzdys – žmogus nepriklauso nuo laiko. marcelijui 
martinaičiui nepritaikoma jokia amžiaus kategorija.

tačiau kiekvienas atvejis yra individualus, net ir 
kiek viena autoriaus knyga, manyčiau, yra individuali, 
atsiradusi vienokiom ar kitokiom aplinkybėm, ypač po-
ezijoj, lyrikoj – eilėraščiai kuriami iš tam tikrų patirčių. 
žmogus gyvena ne tokį monotonišką, tolygų gyvenimą 
kaip augalas. gyvenimas turi dramatiškų peripetijų, 
smūgių, šokų. tokiose gyvenimo situacijose gali iškilti 
visai nauji dalykai ir, man atrodo, ypač vyresniam am-
žiui praeities-vaikystės tema pradeda kitaip skambėti.

tuo ir yra svarbūs vyresnieji, liudijantys gyvenimą, 
ir čia jokios diskusijos negali būti, o jaunesnieji – atran-
dantys, išreiškiantys save. jaunesnieji natūraliai yra ryš-
kesni, rėksmingesni, šokiruojantys – jaunesnių kūrybo-
je yra daug triukšmo. bet nelabai matau kas išryškėtų 
jaunųjų kūryboje (nors, kaip vytautas sakė, neįmanoma 
dabar visko perskaityti). yra talentų, bet kad tikrai pa-
sakyčiau: štai nušvito žvaigždė, kuri skelbia gimusį ka-
ralių, – to dar nėra.

visaip galima kalbėti apie kuriančiųjų ratą, bet tie 
pasakymai turi reikšmę tik savo kontekste: ką mes turi-
me omeny, ar kalbame apie originalumą, ar apie litera-
tūros patikimumą, galų gale – kokie mes būname kalbė-
dami: ryte – energingi, džiaugsmingi, vakare – pavargę, 
nusivylę, sveiki ir optimistiški ar vieniši ir liūdni... Aš irgi 
labai skirtingai kalbu kartais apie tuos pačius autorius. 
literatūra yra subjektyvumo perteikimas. jeigu žmogaus 
gyvenimas pozityvus, jeigu jis mato gėrį, džiaugsmą, juo 
dalinasi, tada įvyksta ir literatūros stebuklas. menas ir 
literatūra – tai dvasinė komunikacija, dalinimasis.

A l G i M A n tA s  B u č y s
man atrodo, jog vytautas girdzijauskas pirmiausia yra 
žmogus kovotojas. kovojančių žmonių visada labai ne-
daug. nes visais laikais visiems matant juos muša. kitas 
dalykas – ar tas kovojantis žmogus pasiduoda, ar nepa-
siduoda, kai jį lupa. kodėl sakau „lupa“? prisimenat, 
Vagoj prieš pasirodant knygai turėdavo būti parašyta 
vidinė recenzija. be tos vidinės recenzijos leidėjas neri-
zikuoja. Aš rašiau kokias tris–keturias vidines recenzijas 
apie v. girdzijauską, mes susitikdavom, kalbėdavom, ir 
visą laiką problema buvo, kaip prasprūsti pro cenzūrą. 
jis jau buvo grįžęs iš lagerių, todėl į jį buvo žiūrima labai 
įtariai. po to, kai knyga išeidavo, parašyt recenziją viešai 
būdavo daug lengviau. ir dabar, kai aš jį susitinku po 
tų visų košmariškai skaudžių dalykų, kurie jį užkliudė, 
mane labiausiai stebina, kad ta jo kovos dvasia nedingo. 
jis į tai žiūri kaip į eilinę totalinės neteisybės apraišką, 
nepalūžta, laikosi ir toliau rašo.

man atrodo, kad amžiaus problema literatūroje yra 
nulinė – ji absoliučiai neturi nei reikšmės, nei vertės, nei 
prasmės. r. tamošaitis sakė, kad iki trisdešimties metų 
daugelis kažką parašo... gal tik poezijos. Aš irgi kartais 
galvoju, kad eilėraščius galima rašyti iki kokių dvide-
šimt aštuonerių metų, toliau jau kvepia amatu. bet pro-
za... paimkit bet kokį pasaulinį šedevrą – joks jaunuolis 
nieko neparašė, tam reikia ypatingos brandos. ir aš atsi-
menu, kaip mes šurmuliavom po vilnių – visi buvo su 
juodomis barzdomis ir visi jau maždaug genialiai rašė: 
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buvo petro dirgėlos ir povilo dirgėlos jaunystė, buvo l. 
jacinevičius, s. šaltenis, r. šavelis, r. granauskas, buvo 
pilnas mūsų miestas to žydėjimo ir jėgos. staiga išeina 
knyga – juozo grušo Rūstybės šviesa. Aš skaitau ir matau, 
kad tas žmogus rašo šimtą kartų moderniau, įdomiau, 
avangardiškiau negu visa ta mūsų karta. tai vienas iš 
begalės pavyzdžių, kad amžius neturi jokios reikšmės. 
čia ne patirtis – neužmirškime žodžio, kurio dabar be-
veik niekas nemini nei recenzijose, nei straipsniuose, tas 
žodis yra „talentas“. nuo to kritikas turėtų pradėti: yra 
talentas ar talento nėra. talento nėra – gali rašyti ką nori, 
nieko iš to nebus.

vertinimai yra kritika. dabar nėra profesionalios 
literatūros kritikos, todėl atsiranda tokių mitų, gandų, 
vienas iš jų – kad seniai neberašo, kitas – kad tik jauni-
mas gali rašyt. Atsimenu, man visai atsitiktinai radijo re-
daktorė pasiūlė pakalbėt apie naują s. parulskio romaną 
Murmanti siena. Aš jo nebuvau skaitęs, perskaičiau ir pa-
mačiau, kad tai labai netvarkingai, neįspūdingai, nemeis-
triškai parašytas kūrinys. o tuo metu jis jau buvo gavęs 
premiją ir tapo kultiniu rašytoju. Aš parašiau straipsnį, 
ir keisčiausia, kad mes su s. parulskiu nesusipykom. po 
kažkiek laiko susitikom, jis man sako: „žinai, tu tiesą ra-
šei.“ tas pat atsitiko su h. kunčiumi. vėl kultinis rašy-
tojas, vėl atsitiktinai kažkas pasiūlė parašyti apie knygą 
Nepasigailėti Dušanskio. perskaičiau. jis užsimojo parašyt 
evangelijos parodiją nežinodamas pamato. Ant smėlio 
stato pilį ir, jeigu tik patikrini pamatą, pasirodo, kad 
ten nieko nėra – smunka visas kūrinys. po to straipsnio 
su kunčium susitikom, labai įdomiai pasišnekėjom, pa-
bendravom – neįvyko jokio konflikto. ir vienu, ir antru 
atveju labai talentingi autoriai: ir h. kunčius, ir s. pa-
rulskis – grynuoliai.

man atrodo, kad mūsų situacija dabar yra tokia, jog 
visiškai nebesvarbu, jaunimas ar senimas, svarbu, kad 
mes visi išliktume ir visi dar rašytume. jauniems yra 
dar sunkiau – aš pažįstu daug jaunų, kurie rašo tik dėl 
to, kad išmaitintų šeimą. nebėra tokių kaip mes: teisybę 
parašysiu, grožį... jeigu tik įmanoma, reikia konsoliduo-
tis. reikia remt jaunuosius; jaunieji, remkit senius, nes 
mūsų vis mažėja ir literatūra gali likti tik kaip uždarbis, 
o ne kaip dvasios reikalas...

VA l d e M A r A s  k u k u l A s
šiandien peržiūrėjau sąrašus, kuriuos nagrinėjau Metų 
pokalbiui. pasakysiu bendrus pastebėjimus: 1980-ųjų 
metų sąrašas amžiaus atžvilgiu niekuo nesiskiria nuo 
1990-ųjų, o 1990-ieji niekuo nesiskiria nuo 2000-ųjų, 
2000-ieji – nuo 2010-ųjų. Atrodo, kaip buvo, taip ir yra, 
vos ne kasmet eina: jonas mikelinskas, vytautas bubnys, 
raimondas kašauskas, Alfonsas bieliauskas, romualdas 
lankauskas, leonardas gutauskas... naujų pavardžių 
dvidešimt pirmame amžiuje kasmet atsiranda ne dau-
giau, negu kasmet atsirasdavo dvidešimtame amžiuje. 
kasmet buvo išleidžiama po šešias pirmąsias knygas, 
apie kelias jų rimčiau buvo kalbama kas penkerius me-
tus, dabar visos leidyklos, kartu paėmus, irgi kasmet 
išleidžia apie penkias–šešias pirmąsias knygas, garsiau 
kas kelerius metus kalbama apie vieną kitą pavardę. iš 
naujų įsidėmėtinos Andriaus jakučiūno, mariaus ivaške-

vičiaus ir renatos šerelytės pavardės. tad visą lietuvių 
literatūros foną sudaro senjorai. Metuose buvo šnekama 
apie naująjį dvidešimt pirmąjį amžių, todėl buvo beveik 
nekalbama apie jau seniai žinomus autorius, nes domi-
no, kas yra nauja, kas šiek tiek keičia tą mūsų literatūros 
pavidalą.

Aš niekad neužmiršiu, kaip justinas marcinkevičius 
pasakojo apie vinco mykolaičio-putino lazdos kaukšėji-
mą universiteto koridoriais. ir tik po pusvalandžio kal-
bos ir skaitymų pripažino, kad maironis ir mykolaitis-
putinas nepadarytų gėdos lietuvių literatūrai išleidus jų 
knygas bet kokia pasaulio kalba. dabar eilėraščiai kuria-
mi masiškai, beveik fabrikiniu būdu, pabaigai galiu rašy-
ti bet kokią pavardę ties bet kuriuo eilėraščiu, bet nėra to 
blogo, kas neišeitų į gera. neprisimenu, kad kada nors iki 
šiol būtų veikęs toks poetinės savireguliacijos mechaniz-
mas. šitas vienybės mokymasis vieniems iš kitų lemia, 
kad nepaprastai suintensyvėja viena ar kita mada ir kiek-
viena mada nepaprastai greitai išsisemia. buvo užėjusi 
mada „laužyti“, „ardyti“ kalbą. šia kalbos destrukcijos 
stilistika rašė dešimtys poetų ir poečių. po trejų metų pa-
našios stilistikos nė pėdsako nebeaptiksi. ir būtent šitas 
savireguliacijos reikalas pagimdo tokį dalyką, kad mums 
vėl masiškai įdomu traktuoti ketureilį. rašo ketureilį ir 
vainius bakas, rašo ketureilį ir kiti jauni poetai. dėl to, 
kad skystokai, reikėtų šnekėt panašiai, kaip šnekėjo re-
gimantas tamošaitis: ar tos patirties ir išminties iš tikrų-
jų yra, ar nėra. kai patirtis ir išmintis simuliuojamos, tai 
tampa patirties ir išminties parodijomis.

kažkokios senjorų problemos nėra, yra vidinių li-
teratūros mirčių, vidinių tendencijų problemos, tačiau 
beveik visą dabar leidžiamos literatūros foną (pabrėžiu – 
foną) tebekuria senjorai, jeigu senjorais laikysime ne tik 
vytautą girdzijauską, bet, tarkim, leonardą gutauską 
arba romualdą granauską. deja, romualdas granaus-
kas pastaruoju metu yra šalia jono mikelinsko. beje, dėl 
jono mikelinsko: pasižiūrėkit, kiek šitam žmogui metų – 
tai jau tikrų tikriausias senjoras. perskaitykite Literatūroj 
ir mene išspausdintą naują jono mikelinsko apsakymą ir 
pamatysite, kad joks jaunasis avangardizmu ir moder-
nizmu jono mikelinsko nepralenkė.

A l G i s  k A l ė d A
pirmiausia – kas tie senjorai? internete radau tris kate-
gorijas: senjoras – tas, kuris valdo žemę ir nuomoja ją 
savo valstiečiams; antra reikšmė – tai vasalų, jam pa-
klūstančių, vadas; trečia reikšmė – arba tam tikros gru-
pės vadovas, arba išmestas iš grupės ne dėl kažkokių 
nedorų dalykų, bet dėl amžiaus. Aš visiškai sutinku su 
regimantu tamošaičiu, kuris kalbėjo apie laiko liudiji-
mą, nes tikrai niekas nepaliudys tų pokario metų taip 
autentiškai kaip vytautas girdzijauskas ar kiti senjorai. 
dievo ir demonų suteikta patirtis pereit tuos kelius. tai 
yra tos kartos rašytojų užduotis, misija ir, ačiū dievui, 
tokie dalykai išlieka.

Apie pokario metus marius ivaškevičius parašė Ža-
lius. pasižiūrėkite, palyginkite, kaip, kokiam lygmeny 
šiuo atveju vyksta konfrontacija. rašo žmogus, kuris tų 
dalykų nematęs, tačiau žino iš antrų ar net trečių lūpų. 
jis čia tokią interpretaciją kuria...
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V y tAu tA s  r u B AV i č i u s
kuo knygos gyvos? knygos gyvos skaitytojais – yra tas 
skaitytojų ratas ar jo nėra, ar tampa viena ar kita knyga 
(ypač prozos) įvykiu tam tikram skaitytojų ratui. vyres-
nės kartos rašytojai yra literatūros istorijos rašytojai, nes 
jie pergyveno tam tikrus savo skaitytojų sluoksnius: jų 
kartos skiriasi dvidešimt–trisdešimt metų, bet vis dėlto 
buvo bręsta, skaityta kartu, laukta tų rašytojų knygų. 
jau tų skaitytojų nebėra. ir čia reikia prisiminti istoriją – 
mes esame išgyvenę didžiulį kultūrinį, ekonominį lūžį. 
mūsų dvidešimtmečiai, kurie subrendo ir pradėjo dirbti 
nepriklausomos lietuvos sąlygomis, – jau kitokie žmo-
nės. kitokie žmonės yra ir rašytojai, kurie pradėjo kurti 
pagal kitokias kūrybos taisykles – kas jiems yra tos kny-
gos-įvykiai? kai geriau pagalvojame apie knygos gyvybę 
ir skaitytoją, matome kelis dalykus: sociokultūrinį virs-
mą, didžiulį išsilavinimo, kultūrinių orientacijų pokytį. 
ir aišku, pasikeitė požiūris į pačią knygą, jos reikšmę. 
kitas dalykas – smarkiai sumažėjo skaitytojų, nes suma-
žėjo ir tautos.

Ar dabar literatūrinis gyvenimas yra intensyvus? in-
tensyvus jis yra galbūt tam tikrom apraiškom, bet ar ta 
savo vidine literatūrine esme jis yra toks pat intensyvus, 
koks, tarkime, buvo devintą dešimtmetį, kai iš knygos 
buvo laukiama labai daug ir kai nemažai knygų tuos 
lūkesčius tikrai patenkindavo? jei prisimintume aštun-
tą–devintą dešimtmetį, visi galėtume paminėti penketą, 
kai kas gal ir dešimtį, knygų-įvykių, kurios tikrai nusė-
do mūsų sąmonėj ir atminty. dabar galbūt mes patys jau 
pradedame nebe taip jausti tą literatūros arba kūrinio 
įvykiškumą, mums patiems tos knygos nėra tokios svar-
bios – galbūt svarbesnės tiems, kurie jas rašo. džiugu, 
kad rašo įvairių kartų žmonės – taip ir turi būti. čia yra li-
teratūrinio nepertraukiamumo, literatūrinės tąsos vyks-
mas – jis akivaizdus. bet ko mes iš tos tąsos laukiame, 
ko mes, ypač jaunesni, tikimės? Aišku, kad būtų įdomu 
skaityti gerą, talentingą kūrinį apie nepriklausomybės 
laikus: apie susiformavusį mentalitetą, kultūrinio gyve-
nimo nuostatas, jaunimo gyvenimo slinktį nuo išsiblaš-
kymo iki prostitucijos. labai daug gyvenimo, kurį mes 
šiaip jau žinome, bet jo beveik visai nėra literatūroje.

vienas žymus filosofas yra pasakęs: „praeitis laukia 
ateity.“ su ta praeitim vis labiau ir labiau susitinkama. 

matau gerbiamų poetų ir prozininkų, kurie vis labiau 
vienaip ar kitaip bando išspręsti savo praeities, to pra-
ėjusio gyvenimo, bylas. Atsiminimų žanras šiuo metu 
galbūt yra vienas populiariausių. drįsčiau pasakyti, kad 
man šiuolaikiškos knygos nėra įdomios, nes ten nėra gy-
venimo, kurį aš pats jaučiau, kurį, manau, gyveno vyres-
nieji žmonės. kita vertus, mes esame linkę herojinti savo 
praeitį: rašant išeina, kad esi gražesnis ar tauresnis, todėl 
būtų geriau tuos atsiminimus rašyti kaip savo atsimini-
mus, papildant ir kitų prisiminimais. derėtų pamatyti, 
kad esame ne tokie gražūs, kaip patys sau tuose atsimini-
muose atrodome. bet ar tie prisiminimai arba tokio pobū-
džio literatūra mums tampa įvykiu, ar tai gali tapti įvykiu 
dvidešimtmečiams, trisdešimtmečiams arba net keturias-
dešimtmečiams? iš vyresnės kartos literatūrologų reakci-
jos mūsų literatūrinėje spaudoje matome, kad netampa. 
kitas dalykas – nebėra profesionalių angažuotų litera-
tūros įvykių sekėjų. pasikeitė ir literatūros kritikų karta. 
jaunesnieji vis dėlto orientuoti jau į savo kartos rašytojus: 
kažko naujo laukiama iš s. parulskio, iš m. ivaškevičiaus, 
netgi iš k. sabaliauskaitės, kurios romanas nuskambėjo 
taip, kad tapo įdomus didesniam skaitytojų ratui, ir jau 
tas ratas vienaip ar kitaip laukia.

laikas, kuriame dabar gyvename, yra sudėtingesnis, 
ir sudėtingesnis yra vykstantis virsmas. kol kas mūsų li-
teratūra nėra pakankamai suvokusi nei to virsmo, nei su-
dėtingumo ir neįdėjusi pastangų visa tai išrašyti. išrašyti 
yra gana sudėtinga. ir čia svarbi ne tik žmogiškoji patir-
tis, bet ir vaizduotė bei visą rašytojo esybę užvaldantis 
noras parašyti ypatingą kūrinį. Įsijautimas ir vaizduotė 
m. ivaškevičiaus knygose pranoksta kai kuriuos tiesio-
ginius liudijimus – sunku pasiekti tokią įtaigą, kokia yra 
to įsivaizduojančio menininko kūriniuose.

P e t r A s  B r A ž ė n A s
metų metus nežinai, kada žmogui ateina tas atsivėrimas. 
čia gal su įdomiuoju ir išmintinguoju regimantu būtų 
galima ir nesutikti, kad geriausius kūrinius daugelis au-
torių parašo maždaug iki trisdešimties metų. taip, gal 
poetai, ypač jeigu spėja iki trisdešimties numirti, o kai 
kalbi apie prozininkus, tikrai tos ribos nejaučiu.

 kalbant apie Trylika tekstų, man pirmiausia iškyla 
mintis, kad autorius – ne kovotojas, o savo gyvenimo 
mąstytojas. ne kiekvienas gali atrasti savyje jėgų pažiū-
rėti į save kaip į bedugnę ir matyti ne tiktai gražumą. mes 
patys sau atrodom gražesni, kai jaunesni buvom – gal net 
savaime smegenis atrofavome, bandydami pamiršti tai, 
kas ne taip padaryta, kur kvailai pagalvota ar dar kvai-
liau pasakyta... kodėl labiau norisi grįžti į pirmą meilę, 
o ne į trečią išsiskyrimą?

skaitydamas martinaitį, vienoj kitoj vietoj pajutau, 
kad lyg ir mąstoma truputėlį į aną laiką žiūrint jau iš 
2009-ųjų, 2008-ųjų metų supratimo. nedaug tokių vietų 
yra... dėl granausko Duburio galima sakyti, kad buvo pa-
bandymų lyg ir pasivyti jaunimą, šnekėt įmantriau, pa-
naudoti tai, kas dabar madinga. bet, žinoma, Rūkas virš 
slėnių yra klasika. ir granausko vardo vertas dalykas, ir 
mūsų literatūros – vienas gražiausių kūrinių.

taip jau susiklostė likimas, kad vieną kitą slaptą de-
pešą apie vytautą girdzijauską esu rašęs. Anais laikais 

b e n e d i k t o  j A n u še v i či A u s  nuotraukos
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reikėjo perkūnsargio, šiais laikais – kai reikia parašyt re-
komendaciją. neseniai vienos leidyklos prašomas rašiau 
rekomendaciją kristijono donelaičio Metams. nepatvirti-
no. taip, idiotizmo yra gal net daugiau nei anksčiau.

vienas rusų rašytojas yra pasakęs: „vienintelė rusų 
literatūros ateitis yra jos praeitis.“ Aš galvoju, kad tai 
galima taikyt bet kokiai literatūrai. Ačiū dievui, kad dar 
gyvename, o jei dar ir rašome...

V y tAu tA s  G i r d z i j Au s k A s
džiaugiuosi, kad bendras sumanymas su Naująja Ro-
muva pamėginti aptarti arba pratęsti tą Metų diskusiją, 
mano galva, nežuvo. Aname pokalbyje, kur buvo mėgi-
nama išryškinti pastarųjų dviejų dešimtmečių žinomiau-
sius kūrinius, vis buvo sukama į vieną pusę: o kas čia 
pasakyta naujai, ką mes tokio ypatinga padarėm – atro-
do, kad literatūra visą laiką privalėjo ir privalo verstis 
per galvą, atradinėti naujus žemynus, kurti naujus stilius 
ir kryptis. net šiandien pasigirdo balsų (rodos, vytauto 
rubavičiaus), kuriuose nuskambėjo mintis, jog per tuos 
metus nebuvo įvykio. suprantama, literatūros įvykio, 
kuris būtų atkreipęs ne tik kritikų dėmesį, bet ir supurtęs 
visą visuomenę, kaip tai yra buvę ne kartą ankstesniais 
metais (matyt, turėti galvoje vytauto rimkevičiaus, jono 
mikelinsko ar juozo grušo kūriniai, sukėlę sumaištį ša-
lyje ir paskatinę anuometinių valdžios ideologų įniršį). 
bet tokia nuostata, manau, nėra teisinga. Įvykių buvo ir 
yra. galėčiau jų paminėti ne vieną ir ne du. kad ir prieš 
keletą metų baigtas publikuoti petro dirgėlos istorinis 
epas Karalystė. sakote, dirgėla, kurdamas epą, dar ne-
buvo senjoras, tad siūlau atkreipti dėmesį į Algimanto 
bučio vieną po kito pasirodžiusius mokslinės eseistikos 
tomus Barbarai vice versa klasikai ir Seniausioji lietuvių li-
teratūra. Mindaugo epocha. o jeigu kas eseistikos nelinkęs 
pripažinti grožinės literatūros žanru, tegu nedelsdamas 
dar kartą perskaito istorinį vytauto martinkaus romaną 
Žemaičio garlėkys, kuriame ne tik atras autentišką istori-
nių faktų paliudijimą, bet ir pamatys labai ryškų dabarti-
nės mūsų visuomenės, tai yra mūsų pačių, atvaizdą – per 
pusantro šimto metų beveik niekas nepasikeitė, tik dar 
labiau suvešėjo žmonių godumas, visuomenė netapo nei 
turtingesnė, nei saugesnė, o socialinė atskirtis dar skau-
džiau bado akis. panašaus lygio įvykius galėčiau vardin-
ti ir toliau. tai naujausi romualdo granausko, vytauto 
bubnio ar raimondo kašausko romanai. problema čia, 
matyt, kita: kad ir koks literatūrinis įvykis iškiltų, kad 
ir kokia meninė bomba būtų susprogdinta, ji niekada 
neprilygs kriminaliniams ar politiniams dabarties skan-
dalams – jie kaip perkūnas iš dangaus griaudėja vos ne 
kiekvieną dieną, o tokio aliarmo išgąsdinta tauta vis la-
biau gūžiasi, jaunesnieji, labiausiai neapsikentę, palieka 
gimtuosius namus ir ieško priebėgos svetur. Aš jau ne-
kalbu apie literatūrinę kritiką, kuri apskritai yra numa-
rinta – koks savižudis imsis rašyti recenziją ar studiją, 
prie darbo stalo sugaišdamas savaites ir mėnesius ir už 
tai gaudamas kelis grašius arba net nė skatiko, nes kai 
kurie leidiniai kūrėjams iš anksto praneša: honoraro ne-
mokame. bet tai dar būtų pusė bėdos, kur kas blogiau, 
kai rašytojas senjoras, paskelbęs spaudoje novelę ar re-
cenziją ir atsiėmęs tuos apgailėtinus skatikus, iš karto 

gauna valdžios antausį: jūs padarėte valstybės iždui žalą. 
ir tai – ne koks pokštas, o akivaizdi valstybinės kultūros 
politikos išraiška. valdžios vyrai nė neketina atsiprašinė-
ti kūrėjų už tokius akibrokštus – tai įtvirtinta įstatymo, 
jis sėkmingai tebeveikia ir dar net „tobulinamas“. čia 
ne vieta kalbėti apie daugybę kitų įstatymų, žlugdan-
čių mūsų ekonomiką, skurdinančių ne tik kūrėjus, bet ir 
daugumą tautos, išskyrus, žinoma, saujelę nedorai pra-
lobusiųjų, kurių užsakymu tokie įstatymai ir kuriami.

Alfredas guščius diskusijos pradžioje užsiminė apie 
kūrybinę drąsą ir tokios veiklos pasekmes. jam pritarė 
vytautas martinkus ir Algimantas bučys. dėkodamas 
jiems už dėmesį mano darbams, privalau prisipažinti, 
jog tai – jokia drąsa, o tik kabinimasis už šiaudo – kitos 
išeities nebuvo ir nėra: rašymas ir dar kartą rašymas. 
bent šiokia tokia atgaiva: panirdamas į savųjų fikcijų 
pasaulį, bent valandą kitą per parą vėl pasijunti visa-
verčiu žmogumi, atgauni jėgas ir norą toliau tęsti kad ir 
beprasmį žygį. esu visiškai įsitikinęs, kad savanoriškas 
pasitraukimas būtų buvęs ir tebėra visiškai tuščias dar-
bas. tokių jau buvo ne vienas, jų bus, žinoma, ir ateity-
je. paprastai jie sukelia nedidelį šurmulį visuomenėje, 
o artimiesiems neša skausmą bei gėdą – kitokio efekto 
tokie „protestai“ neduoda, gyvenimas šuoliuoja toliau, o 
likusiųjų gyvenimas nuo to nepasidaro nei geresnis, nei 
blogesnis. suprantama, gavus smūgį, pasak jono mike-
linsko, žemiau juostos, labai maga kirsti atgal arba bent 
tvykstelėti kanopa – tokia jau tvarka nuo seno gamtoje, 
bet blaiviau viską apsvarsčius, suvoki, kad ir tai nieko 
nepakeis, nebent pajusi momentinę satisfakciją: įspyriau 
ir aš nabagą, tegu pažįsta ir asilo nagą. tad nieko kita ir 
nelieka, tik dirbti, dirbti, dirbti, kol sveikata leidžia, kol 
sąmonės negožia amžinoji tamsa. esame, kol esame. 
tai didžioji mūsų prasmė, laimė ir misija. Atsilaikyti, 
kol pajėgi. Apmaudžiausia, žinoma, tada, kai spardo ir 
gniuždo ne svetimieji (jiems atsispirti kur kas lengviau), 
o savieji, kuriuos kažkada laikei bendraminčiais ir ben-
dražygiais. bet ir vėl – tikrieji bendraminčiai (ir bendra-
darbiai) liko tokie pat kaip ir buvę, nė vienas iš jų nė 
nemėgino spardyti ar smerkti, o elgėsi priešingai: rėmė 
ir skatino nepasiduoti nevilčiai. tai liudija ir šiandieninė 
diskusija, dėl kurios sėkmės šiek tiek baiminausi – bi-
čiulių santalka leidžia viltis, kad dar ne viskas prarasta: 
sunkiai seganti visuomenė (ir ne tik mūsų) kada nors 
pasveiks ir susikurs teisingesnį būvį. jei bent kruopely-
te galiu prisidėti prie šio proceso, esu laimingas, matau 
prasmę toliau gyventi ir, kiek jėgos leidžia, darbuotis. 
noriu padėkoti ne tik tiems, kurie šiandien atėjo į šią 
salę, diskutavo arba kantriai klausėsi, bet ir visiems ki-
tiems, kurie bent retkarčiais į rankas paima grožinės lite-
ratūros knygą ir valandėlę kitą praleidžia su mėgstamu 
autoriumi. tai visuomenės sveikatos požymis. ypatingą 
dėkingumą jaučiu savo krašto žmonėms – vadžgiriš-
kiams, eržvilkiškiams, visiems jurbarkiškiams, kurių te-
besu kviečiamas, laukiamas ir gausiai apdovanojamas. 
ir ne tik žemės vaisiais ir kitomis gėrybėmis, bet ir šyp-
senomis, rankų paspaudimais, apkabinimais – ačiū, ačiū 
visiems. džiaugsmo ir sveikatos jums.

spaudai parengė b e n e d i k t A s  j A n u še v i či u s  ir 
l A u r A  r A g A i šy t ė
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kai tarpukario vasaromis – atostogų metą – salo-
čių lygumose įsikūrusioje jasėnų sodyboje vel-
žiuose, savo tėvonijoje, pasirodydavo stotinga 

iškilaus dvasininko figūra, apylinkėj beregint pasklisda-
vo gandas: „Atvažiavo brunavietis“. taip šią asmenybę 
kaimo žmogui būdavo parankiau įvardyti. juk nepava-
dinsi svečio kunigu, kai jis jau turi aukštus titulus. vos 
ne vyskupas... o brunava – tai beveik kaimynystėj, tuoj 
už latvijos sienos esanti parapija, kurioje šis dvasininkas 
jaunystėje kunigavo.

monsinjorui kazimierui jasėnui (1867–1950) mūsų 
nacionalinių vertybių skalėje tenka išskirtinė vieta. pen-
kiasdešimt su kaupu kunigystės metų, kupinų turinin-
gos kūrybinės veiklos ir pastoracinio darbo užmojų, 
praleido latvijoje, kur didžioji gyventojų dalis protes-
tantai. nors buvo artimai susijęs su tenykščio gyvenimo 
realijomis, tačiau niekada nenutraukė ryšių su tėvyne. 
kaip kunigas, jis uoliai tarnavo kaimynų žemėje, o, kaip 
kultūros darbininkas, triūsė lietuvos labui.

Į V e i k ę s  s tAt o M A s  u ž k A r d A s
kilęs iš turtingų pasvalio krašto ūkininkų šeimos, vidu-
rinį išsilavinimą įgijęs mintaujos klasikinėje gimnazijoje, 
teologinius mokslus su pagyrimu baigė 1889 m. kauno 
kunigų seminarijoje. šis Cum laude diplomas suteikė teisę 
gilinti studijas peterburgo dvasinėje akademijoje. tačiau 
seminarijos gydytojas uždraudė tęsti mokslus dėl sil-
pnos sveikatos. priežasčių, matyt, reikėtų ieškoti kitur – 
ko gero, bijota, kad dar vienas didelių gabumų lietuvis 
kunigas peterburge nepasiektų teologijos mokslų aukš-
tumų, kurias pasiekę dvasininkai motiejus valančius, 
Antanas baranauskas, Aleksandras dambrauskas-jakš-
tas savo darbais puoselėjo lietuvių tautos atgimimą. juo 

k a z i m i e r a s  P ū r a s

dvasios aristokratas
Tarpukario metų „Naujosios Romuvos“ redaktorius Juozas Keliuotis, puikiai suvokdamas, 
kad pradėto leisti žurnalo prestižą visuomenėje gali nulemti autoritetingi bendradarbiai, jau 
nuo 1932 m. skaitytojams atverstiniame viršelio puslapyje pateikdavo aprėmintą grafą, kurioje 
skelbdavo bendradarbių – filosofų, meno istorikų, rašytojų, teatralų, muzikų, tiksliųjų mokslų 
atstovų – pavardes. Tarp jų nuo 1933-ųjų ėmė figūruoti ir Jelgavoje kunigaujantis monsinjoras 
Kazimieras Jasėnas. Mat J. Keliuotis, susipažinęs su 1932 m. pasirodžiusiu pirmuoju K. Jasėno 
„Visuotinės meno istorijos“ tomu, suvokė, kad vien šios asmenybės vardas padės kaupti 
žurnalui kapitalą. Monsinjoras tuo laiku jau ėjo 65-uosius, šalia intensyvios pastoracinės 
veiklos buvo apsikrovęs kūrybiniais darbais, tad nedaug J. Keliuočiui galėjo „materialiai“ 
pagelbėti. Bet redaktorius jo „nepaleido“, – savo iniciatyva paskelbęs žurnale keletą publikacijų 
apie K. Jasėną, anonsavo jį savo bendradarbių grafoje penketą metų, – kol autorius išleido 
paskutinį – trečią – „Visuotinės meno istorijos“ tomą... Šiemet minint monsinjoro Kazimiero 
Jasėno 60-ąsias mirties metines, pravartu prisiminti šios asmenybės gyvenimo ir kūrybinės 
veiklos bruožus, kurie galėjo praturtinti romuviečių programinius siekius.

labiau kad dvasinėj akademijoj tęsė studijas dar keli lie-
tuviai kunigai, tarp jų ir k. jasėno studijų bičiulis j. ma-
ciulevičius (būsimasis maironis)... tad 1889 m. saločių 
bažnyčioje įšventintas primiciantas paskiriamas vikaru 
žemaitijos užkampin, į tryškių parapiją. tik porą metų 
gimtajame krašte jam ir teko kunigauti. mogiliovo arki-
vyskupas, pasinaudojęs pretekstu, jog šis  dvasininkas 
gerai moka ne tik prancūzų, rusų, lotynų kalbas, bet lais-
vai šneka lenkiškai, vokiškai ir – svarbiausia – latviškai, 
1892 m. perkelia jį į katalikų kunigų stokojantį kuršą. 
tiesa, toks nuosprendis ano meto sąlygomis galėjo turė-
ti ir politinį atspalvį, kaip ir peterburgo „užkarda“ – tai, 
švelniai tariant, buvo galima traktuoti kaip veiklaus ir 
perspektyvaus kunigo „tremtį“. tačiau, kad ir kur liki-
mas šį dvasininką būtų nubloškęs, savo tikslo – tarnauti 
ne tik dievui, bet ir tėvynei – jis buvo tvirtai užsibrėžęs 
neatsisakyti. ir šio priesako nesulaužė.

latvijoje kunigo k. jasėno asmenybė iš karto patrau-
kė vyskupo dėmesį. metus padirbėjęs vikaru mintaujoje, 
jau su konkrečia užduotimi keliamas klebono pareigoms 
į laiminių parapiją. čia dirbdamas, tukume pastato mū-
rinę bažnyčią. 1896 m. skiriamas į brunavą. ir čia po še-
šerių kunigavimo metų tikinčiųjų bendruomenei palieka 
naujus maldos namus. ne, ne dėl kokių „pašnibždų“, 
kaip dažnai pasitaikydavo tais laikais, šis jaunas kunigas 
kuršo gubernijoje buvo taip dažnai kilnojamas, o vien 
dėl uolumo ir didelių organizacinių sugebėjimų. 1902 m. 
jis vėl grąžinamas į mintaują, šį kartą jau solidžios kata-
likų bendruomenės klebono pareigoms, kur reikėjo tęsti 
pradėtos, bet įstrigusios didžiulės bažnyčios statybą. po 
grandiozinių darbų, pareikalavusių daug pastangų ir 
lėšų, kurias klebonas rinko ne tik latvijoje, bet ir lietu-
voje, net užsienyje, impozantiška mūrinė bažnyčia, jau 
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trečioji per keturiolika metų šio kunigo rūpesčiu iškilusi 
latvių žemėje, 1906 m. pašventinama.                                            

neoromaninio stiliaus statinys šalia italų architek-
to f. b. rastrelli projektuotų pilies rūmų tapo iškiliu 
mintaujos architektūrinės panoramos akcentu. klebono 
pastoracinio darbo pradžia naujoje bažnyčioje, sutapusi 
su svarbiu įvykiu lietuvoje, – spaudos atgavimu, – at-
skleidė naujus – žurnalistinės kūrybos –šio dvasininko 
užmojus. rašinėjo jis į spaudą jau nuo 1893 metų – buvo 
nuolatinis peterburge leidžiamo lenkų savaitraščio Kraj 
bendradarbis, spausdino korespondencijas tilžėj ėjusia-
me Tėvynės Sarge, platino draudžiamą lietuvišką spau-
dą. dabar, atsisakęs lenkiškos plunksnos, ėmė aktyviai 
bendradarbiauti, pasirašinėdamas brunaviečio slapyvar-
džiu, peterburge, seinuose, kaune, rygoje pradėtoje 
leisti lietuvių katalikų spaudoje (Nedėldienio skaitymas, 
Lietuvių laikraštis, Šaltinis, Vienybė, Rygos garsas). min-
taujoje kunigas k. jasėnas sielovados darbą dirbo ketu-
riasdešimt dvejus metus. jo parapijiečiai buvo latviai, 
lenkai, vokiečiai, lietuviai, tad vadovauti tokiai įvairia-
lypei tikinčiųjų bendruomenei galėjo tik gerai mokantis 
šių tautinių grupių kalbas, aukštos kultūros, nepapras-
tai taktiškas, kilnios dvasios ir didelį pasirengimą pas-
toraciniam darbui turintis dvasininkas. šalia parapijos 
reikalų jis daugelį metų vedė tikybos pamokas miesto 
pradžios mokyklose. dirbdamas gimnazijos kapelionu 

moksleiviams dėstė vokiečių, prancūzų, lotynų, lietuvių 
kalbas. nepriklausomoje latvijoje svetimas kalbas dėstė 
mintaujos (jelgavos) pedagoginiame institute, skaitė lie-
tuvių kalbos kursą latvijos universitete, dirbo lietuvių 
kalbos mokytoju rygos lietuvių gimnazijoje.

l i e t u V y B ė s  A PA š tA l A s
XiX a. pabaigoje ir pirmoje XX a. pusėje mintaujoje (1927-
aisiais miestas pervadintas jelgava) gyvavo gausi lietu-
vių bendruomenė. gimnazijoje mokėsi nemažas būrys 
lietuvių inteligentų, kurie vėliau tapo įžymiais mūsų 
kultūrinio, politinio gyvenimo veikėjais. Arčiau susipa-
žinęs su lietuvių kolonijomis latvijoje, matydamas, kaip 
svetimoj terpėj dalis tėvynainių greitai nutautėja, k. ja-
sėnas ėmė rūpintis kultūriniu jų švietimu. vadovavo 
lat vijoje veikiančios lietuvių katalikų jaunimo draugijos 
Šviesa jelgavos skyriui. draugijos nariai globojo mieste 
įkurtą pirmąją lietuvišką pradinę mokyklą, lietuvišką 
vaikų darželį, skaitė paskaitas, rengė kursus, ekskursi-
jas, įsteigė biblioteką, rėmė chorą. jausdamas lietuviškos 
dramaturgijos stygių, šis dvasininkas teatro mėgėjų sce-
nai parašo istorinę dramą Birutės duktė, vodevilį Kaimo 
gražuolės, iš vokiečių kalbos išverčia komediją ir jinai at-
sirado. šios pjesės, suvaidintos mintaujoje, susilaukė šilto 
įvertinimo. 1915 m. kunigas k. jasėnas savo lėšomis 5000 
egz. tiražu išleidžia tautinio ir religinio pobūdžio knygą-
chrestomatiją Patarėjas lietuviams katalikams, gyvenantiems 
svetur. 250 puslapių knygoje ne tik patraukliai išdėsto-
mos tikėjimo tiesos, parinktais gražiausiais mūsų litera-
tūros pavyzdžiais, lietuvos istorijos įvaizdžiais autorius 
žadina tėvynės meilės jausmą, pagarbą tėvų žemei, ra-
gina išlikti oriais lietuviais. Ar dabar mūsų tautiečių ko-
lonijoms užsienyje tokia knyga nepraverstų?

keičiantis politinio gyvenimo realijoms, dvasininkas 
tolydžio plėtė tarnystės lietuvių kultūrai barus. prasi-
dėjus pirmajam pasauliniam karui ir lietuvą okupavus 
vokiečiams, 1915 m. jis savo lėšomis 3000 egz. tiražu iš-
leidžia brošiūrą Der Weltkrieg und Litauen (Pasaulinis karas 
ir Lietuva). to meto sąlygomis tai buvo labai reikalingas 
leidinys, supažindinantis vokiečių karius ir okupacinės 
administracijos pareigūnus su tauta, turinčia senas isto-
rines bei kultūrines tradicijas.

V e i d u  Į  l i e t u Vą
kunigo k. jasėno ryšiai su tėvyne ypač sustiprėjo ne-
priklausomybės metais. jis bendradarbiauja kauno aka-
deminėje spaudoje – Židiny, Akademike, Tautos mokykloje, 
Naujojoje Romuvoje, Vaire. palaiko ryšį su laikinosios sos-
tinės aukštuomene. kaune ieškojo paramos ir įpusėjęs 
rašyti didžiulį, visą jo kūrybinį palikimą vainikuojantį 
veikalą – trijų tomų Visuotinę meno istoriją, prie kurios 
su pavydėtinu užsidegimu triūsė du dešimtmečius. per 
atostogas apkeliavęs daugelį europos meno ir kultūros 
centrų, susipažinęs su didžiausių muziejų meno kūrinių 
kolekcijomis, architektūros paminklais, išstudijavęs savo 
bibliotekoje sukauptus meno istorijos leidinius, kunigas 
ir pedagogas užsiverčia sau ant pečių, regis, tik jam pa-
keliamą naštą. lankydamasis kaune, apsistodavo pas 

naujoji mintaujos bažnyčia   
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p. galaunę, su kuriuo konsultuodavosi meno istorijos 
klausimais, maironis autorių stiprino filosofiniu idealiz-
mu, o kanauninkas j. tumas-vaižgantas tapo vos ne fak-
tiškuoju pirmo tomo redaktoriumi. tai matyti ir iš gausių 
laiškų, kuriuos k. jasėnas rašė savo bičiuliui, prašyda-
mas stilistiškai pakoreguoti tekstus. naudingais patari-
mais padėdavo ir panevėžio vyskupas k. paltarokas. ne-
radęs leidėjų nei latvijoje, nei lietuvoje, autorius įpusėtą 
darbą iš pradžių publikuoja atskirais sąsiuviniais, galop 
nusprendžia veikalą leisti savo lėšomis. tam prireikė 
100 000 lt, kuriuos dvasininkas sukaupė dirbdamas pe-
dagoginį darbą. beje, rygos vyskupas ir latvių kultūros 
veikėjai norėjo, kad šis veikalas būtų leidžiamas latvių 
kalba, – tada latvijos kultūros fondas, solidžiai tuo metu 
finansavęs meno dalykus, autorių būtų parėmęs, tačiau 
k. jasėnas šia privilegija nepasinaudojo. 1927–1937 me-
tais pasirodo visi trys tomai. 1812 puslapių su 2130 re-
produkcijų veikale apžvelgiama tapybos, skulptūros bei 
architektūros raida. lietuvos meno istorijai skirta 250 
puslapių ir 340 reprodukcijų. tai pirmas tokio pobūdžio 
veikalas mūsų kultūros istorijoje.

leidinys nustebino net negausius rėmėjus. Autorius, 
duodamas interviu XX amžiui (1937 08 21), sako, jog šiuo 
darbu norėjęs išpirkti savo jaunystės kaltes, padarytas 
bendradarbiaujant lenkų laikraštyje Kraj. savo klaidą 
pastebėjęs ir, pasukęs tautinio atgimimo keliu, ryžosi 
atsilyginti tėvynei kultūrine veikla. taip pat prisipažįs-
ta, jog paskatinę jį šiam darbui ir bičiulių – kanaunin-
ko j. tumo-vaižganto, prelato j. mačiulio-maironio ir 
vyskupo k. paltaroko – nuveikti darbai tėvynės labui. 
deja, Visuotinė meno istorija susilaukė tik latvijos lietuvių 
inteligentijos dėmesio ir palankaus latvių menotyrinin-
kų įvertinimo. mūsų kultūros sluoksniuose šis veikalas 
buvo sutiktas abejinga tyla. tik vaižgantas, žvejodamas 
pirmam tomui recenzentus, šmaikščiai pastebėjo, kad po 
šia abejinga tyla slepiasi pavydo „kirminėlis“, nes tokį 
veikalą sukūrė ne kas nors iš lietuvos meno istorikų, o 
latvijoj besidarbuojantis kunigas. žinoma, menotyrinin-
kai galėjo pastebėti veikale trūkumų. Autorius nebuvo 

meno teoretikas, o tik nuoširdus meno mylėtojas, turįs 
šioje srityje platų išsilavinimą. tuo pat metu kunigas 
k. jasėnas lietuvių ir latvių kalbomis išleidžia Pasikal-
bėjimus jaunuomenei, latvių kalba išspausdina apybraižą 
Senoji Jelgavos katalikų bažnyčia, monografiją apie kur-
šo globėją šv. klemensą hofbauerį. ketvirtą dešimtme-
tį lietuvių kalba išleido keletą knygų, skirtų meno bei 
kultūros problemoms – apie italų renesanso dailininką 
A. A. correggio, iš meno priešaušrio, Rytų tautų civilizacijos 
bei kultūros kilmė, Estetikos reikšmė etiniame žmonių gyve-
nime bei Naujovės apaštalai – monografiją apie mintaują, 
miestą, kurį veikė prancūzų revoliucijos atgarsiai, nes čia 
caro Aleksandro i leidimu kurį laiką buvo apsigyvenęs 
iš prancūzijos išvarytas karalius liudvikas Xviii su savo 
svita. nemažai didelės apimties darbų liko rankraščiuo-
se, kuriuos išleisti sutrukdė okupacijos ir karas. taigi ku-
nigas k. jasėnas savo darbais ugdė ne tik lietuvių, bet ir 
latvių tautinę savimonę, rūpinosi dviejų baltų tautų der-
me. jis buvo savotiškas diplomatas – puoselėdamas savo 
tėvynainių tautinę saviraišką, drauge stengėsi juos inte-
gruoti į latvijos kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą, pa-
sitelkdamas ir ilgametę savo veiklą latvių-lietuvių vie-
nybės draugijoje (vadovavo jelgavos skyriui), ir jelgavoje 
veikusias tris lietuvių draugijas, kurias 1937 m. stengėsi 
suvienyti ir įkurti latvijos lietuvių sąjungos skyrių. nau-
jas organizacinis darinys pradėjo veikti draugijos Šviesa 
struktūroje ir gyvavo iki 1940 metų. 1932 m. gegužės 7 d. 
jelgavos gimnazijos rūmuose monsinjoro k. jasėno inici-
atyva surengtas iškilmingas lietuvių literatūros vakaras, į 
kurį jis pakvietė savo bičiulius rašytojus maironį ir vaiž-
gantą. iš esmės ši šventė buvo skirta pagerbti Pavasario 
balsų autorių artėjant (lapkričio 2 d.) 70-osiomis jo meti-
nėms. taigi ne lietuvoj, o kaimynų žemėje įvyko pirmas 
ir paskutinis mūsų tautos atgimimo dainiaus poezijos 
pavasaris, spaudos skiltyse išgarsintas po visą latviją. 
jelgavoje poetas buvo vainikuotas laurų vainiku, kuris ir 
dabar saugomas maironio lietuvių literatūros muziejuje. 
o kaunas tautos dainiaus pagerbti nebesuspėjo – birže-
lio pabaigoje laikinoji sostinė maironį palydėjo į amžino 
poilsio vietą. 1937 m. kovo 20 d. rygos meno muziejuje 
iškilmingai atidaroma lietuvos dailininkų darbų paro-
da. Į atidarymo ceremonialą atvyko latvijos respublikos 
prezidentas dr. kārlis ulmanis. tarp garbingų svečių – ir 
Visuotinės meno istorijos autorius.

už nuopelnus baltų tautų kultūrai ir katalikų baž-
nyčiai kunigas kazimieras jasėnas susilaukė aukštų įver-
tinimų. jis apdovanotas latvijos trijų žvaigždžių ordinu 
ir lietuvos didžiojo kunigaikščio gedimino ordinu. po-
piežius pijus Xii 1930 m. jam suteikė monsinjoro titulą.

jau buvo pasigirdę balsų apie aukštesnį hierarchi-
jos laiptelį ir vyskupo skeptrą... tačiau šis reikalas buvo 
numarintas pamaloninant kunigą prelato titulu. matyt, 
latvių žemėje pernelyg intensyviai buvo darbuotasi lie-
tuvybės labui...

prelatas kazimieras jasėnas, pasak su juo bendra-
vusių žmonių, buvo dvasios aristokratas tikra to žodžio 
prasme. tad nenuostabu, kad pirmojo pasaulinio karo 
metais mintaujoje besilankantis vokietijos kaizeris vil-
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helmas ii, susitikęs su kunigu k. jasėnu, susidomėjo šio 
dvasininko biografija ir labai nustebo, sužinojęs, kad 
šitokia asmenybė kilusi iš lietuvos kaimiečių šeimos. 
monsinjoras garsintis savo darbais nemėgo. bendravo 
tik su tais žmonėmis, su kuriais neišvengiamai teko ben-
drauti. Artimiausia jo gyvenimo palydovė buvo sesuo 
ona, visą gyvenimą sumaniai tvarkiusi klebonijos ūkį ir 
ištikimai broliui šeimininkavusi.

G y V e n i M o  n e G A n d o s
paskutinieji monsinjoro kazimiero jasėno gyvenimo me-
tai susiklostė tragiškai. 1944-ųjų vasarą vykstant mū-
šiams prie jelgavos, be perstojo miestą bombarduojant 
vokiečių ir rusų aviacijai, buvo sunaikintas didingas 
bažnyčios pastatas. liko tik mūrinės sienos. ugnis pasi-
glemžė ir kleboniją. žuvo turtinga biblioteka, kurią ku-
nigas buvo nutaręs padovanoti kauno vytauto didžiojo 
universitetui. sudegė visi rankraščiai, tarp jų ir dviejų 
tomų Bažnytinio meno istorijos, supleškėjo keli šimtai dar 
nespėtų išplatinti Visuotinės meno istorijos tomų, visas 
epistolinis palikimas, paskaitų konspektai, spaudiniai 
su autoriaus publikacijomis. karo ugnis prarijo visą 
penkiasdešimties metų kūrybinį palikimą. pasitraukęs iš 
degančios klebonijos „kaip stovi“, keletą parų su kariais 
praleido apkasuose. septyniasdešimt septynerių metų 
dvasininką priglaudė rygos vyskupas jāzepsas rancān-
sas. pasibaigus mūšiams, vylėsi dar surasti jelgavoje pas 
gerus žmones išslapstytus seifus, net zakristijoje po grin-
dim paslėptus juodai dienai caro aukso rublius. viskas 
buvo dingę. teko susitaikyti su altaristos likimu ir per-
sikelti į liepoją – pas savo vyskupą. gyvenimo negandų 
slegiamas, sukrėstas savo kultūros vertybių netekties, 
monsinjoras kazimieras jasėnas mirė 1950 m. lapkričio 
15 d., sulaukęs 83 metų*. liepoja tuo metu buvo uždaras 
miestas, ir artimieji nei iš velžių, nei iš jelgavos negavo 
leidimo dalyvauti prelato laidotuvėse. tik rygoje gyve-
nančiam simonui jasėnui buvo leista atvykti į liepoją 
atsisveikinti su broliu.

dar ir šiandien jelgavos kultūriniame ir visuomeni-
niame gyvenime aktyviai dalyvauja monsinjoro brolio 
simono jasėno, garsaus rygos fotografo, anūkai ir pro-
anūkiai. čia 1941 m. ramybės kapinėse atgulė jo sesuo 
ona. deja, monsinjoro amžino poilsio vieta naujosiose 
liepojos kapinėse, nulemta sudėtingos pokario metų re-
alijų, nesudaro sąlygų tinkamai pagerbti didžiojo tautie-
čio atminimo – jo palaikų perkėlimą iš liepojos į žiem-
galos sostinę, kuriai jis atidavė kūrybingiausius savo 
gyvenimo metus, idėją puoselėja vilniaus pasvaliečių 
bendrija, jos pirmininkas mykolas karčiauskas bandė 
aiškintis šias galimybes, tačiau teigiamų poslinkių ne-
sulaukta.

jelgavos katalikų bažnyčia pokario metais buvo pri-
kelta iš griuvėsių, o dešimtą dešimtmetį, atstačius didįjį 
bokštą, ji vėl įgijo pirminę išvaizdą ir 1996 m. tapo įkur-

*  visose lietuviškose enciklopedijose klaidingai nurodomi 1954-ieji 
k. jasėno mirties metai. ši data pateko į bostono Lietuvių enciklo-
pediją iš švedijoje leidžiamo latvių emigrantų laikraščio Dzimtenes 
balss ir iki šiol tebeklaidina visuomenę.

tos jelgavos vyskupijos katedra. puoselėjant monsinjoro 
k. jasėno tradicijas, 1989 metais jelgavoje buvo atkurta 
lietuvių draugija ir šeštadieninė mokykla, 1994-aisiais 
pradėjo veikti lietuvių kalbos draugų klubas raktelis. jel-
gavos katalikų bendruomenė latvių ir lietuvių kalbomis 
apie k. jasėną išleido kuklią, bet turiningą knygutę.

o pasvalio rajone, velžių vienkiemyje, paskendu-
si medžiuose stūkso solidi sodyba su mediniu svirnu, 
statytu daugiau kaip prieš 200 metų, su gyvenamuoju 
namu, kuriame prieš 133 metus gimė kazimieras jasė-
nas. viename kambary buvo įrengta savotiška monsin-
joro namų apyvokos ekspozicija, kurią ištikimai globojo 
dukterėčia elžbieta jasėnaitė. jai mirus (1999), sodyba 
liko tuščia. tik ošia galingas ąžuolas, 1918 metais paso-
dintas šeimininko jono jasėno, monsinjoro brolio, va-
sario šešioliktosios garbei. tai laisvės ąžuolas. tokiam 
ąžuolui prilygsta keletas iš šių namų išėjusių asmeny-
bių. Įžymiausias – monsinjoras kazimieras jasėnas, ku-
ris, nors ir atitrūkęs nuo tautos kamieno, dvasinių ryšių 
su ja nenutraukė. kilnus kunigas, nepailstantis bažnyčių 
statytojas, meno istorikas, šešių monografijų autorius, 
pedagogas, poliglotas, žurnalistas didžiai reikšmingais 
darbais atsistojo garsių mūsų kultūros kūrėjų, kuriems 
rūpėjo ne asmeninė nauda, o tautos egzistencijos proble-
mos, gretoje. ir tebūnie šis ąžuolas paminklas šiai unika-
liai asmenybei – kitokio paminklo mes monsinjorui jau 
nebepastatysime.
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2010, rugsėjis, pabaiga, paskui jau spalis, pradžia: 
bilaišiuose, kaime prie šventosios, suspėjau išgirsti, 

kaip išskrenda žąsys ir „ką kalba žmonės“:

tiek žąsų, kiek šiais
metais skrido – nematėm!
ir šitaip kasmet

  
pradėjau trumpą pasakojimą apie rudenį paprastais 

savo sakiniais, pabaigiau Aido marčėno haiku „ką kalba 
žmonės“. ir pradėjau kalbėti apie poeziją – Aidas marčė-
nas tokiai kalbai, ne mūsų pradėtai ir ne mūsų pabaigsi-
mai, yra puikus pretekstas. pereidinėtojas iš to, ką vadi-
name tikrove, kur būname, į poeziją, kur būname labiau. 
kai būname. jei būname. ką galima pasakyti apie poetą, 
jei negalima kalbėti apie poeziją, jei iš jo parašytų eilėraš-
čių negalima išeiti į bendrąją poezijos erdvę. 

rugsėjo žmogus, paukštlėkys, – nežinau, ar dar kur 
išlikusi ši gimtojo mėnesio metafora. bet paukštį daili-
ninkas romas orantas įpiešė vienos Aido knygos vir-
šelyje, gerai padarė, įbrėždamas paukštiškumą – ir kaip 
lakumą, frazės judrumą, medialumą. 

poeto laikas kiek kitas, matai lyg ir tie patys, bet ma-
tuojama kitaip; jau nuo didžiojo dante’s laikų, gal ir dar 
anksčiau. Aido marčėno gyvenimo pusė kelio ryškiau 
yra pasirodžiusi 2007-ųjų rudenį: „kažkas tarp dar ir jau / 
tarp pagyventa ir nugyvenau, šiek tiek statybų ir šiek 
tiek griuvėsių, / ką čia veikiau? aidėjau ir, manau, / jei ką 
ir veiksiu, tai toliau aidėsiu...“ (Keturiasdešimt septintas). 
tad pirmoji galima dedikacija jaunam, aidinčiam pen-
kiasdešimtmečiui, mėgstančiam ir mokančiam dedikuo-
ti, – jo tolimo poezijos sentėvio fausto kiršos Aidai aidu-
žiai (1921). kaip seniai pagautas ir vis dar neišsemtas šis 
gražus, gražiai lietuviškas sąskambynas, žodžio muzika 
ir žodžio simbolika; šiandien paryškinsime paukščio sim-
bolį, poetinę meistrystę, simbolio suaudimą-įaudimą: 

Iš padangių, iš aukštųjų, tolimojo krašto, 
Nusileido baltos gulbės, 
Nusileido putų plotan, ir jas bangos taško;
Taško, supa jas verpetai, 
Mėlynuoja vėtrų skraistės, baltas viešnias blaško,
Liūdi gulbės, kad atskrido
Iš padangių, iš aukštųjų, tolimojo krašto.

Aidų aidužiai esame, liekame, jei liekame. padėkoji-
mas ir už vardą Aido tėvams: ak, mūsų likimus, jei tokius 
turime ar įgyjame, pirmiausia lemia mūsų tėvai, patys 
gražiausi, geriausi, jei tai kada nors suvokiame. 

savo pusę kelio Aidas, kaip įtariu, yra vienas ar su 
pačiais mylimiausiais šventęs jau šių metų ankstyvą pa-
vasarį, kai išleido man itin patikusią poezijos knygą Die-
vų taupyklė. labai laisvą ir gana griežtai suveržtą. pirmą-
ją jos dalį, kaip ir dera paukštlėkiui, pavadino Kvėpuok 
mano paukščiais. pavadinimu įsipareigojo taupyti, taupiai 
kvėpuoti, taupiai gyventi, savo turtą dėti tik į dievo del-
nus. Arba į Dievų taupyklę: atsargiau, tikrai atsargiau, 
nes juk yra dar ir nežinomas dievas, deo ignoto, ka-
daise ištarė jurgis baltrušaitis: „В храме пустынном / 
Безмолвен и строг, / Каменноликий, / Неведомый 
Бог...“ Aido marčėno taip giliai pajustas popiežiaus 
jono pauliaus priešmirtinis nebijokit persiunčiamas kaip 
sąmonės signalas, persismelkimo galios. poetai yra re-
ligingi iš giliausios esmės, iš kūrybos galimybės. jurgis 
baltrušaitis – kosminės religijos poetas. Arba žemės, 
nes juk nėra skirties – žemė yra kosmoso žemė. pirmieji 
tai suvokę lietuvių poetai – kristijonas donelaitis ir že-
maitė. truputį keičiu Aidui marčėnui svarbią tradicijos 
trajektoriją – per r. m. rilke, h. radauską, A. nyką-
niliūną. pasisuku į nesaugesnę tradicijos dalį. šiandien 
mokytojai iš paskutiniųjų ginasi nuo žemaitės: mokiniai 
nebesupranta, o ir jiems patiems nebeįdomu. nebejunta-
me kosmoso žemės, jos dieviškojo alsavimo kalba, kuri, 
kaip mums primena Aidas marčėnas (ir ačiū jam už tai), 
yra labiau dievo nei žmogaus ir kuo labiau žmogaus, 
tuo labiau dievo; tais atvejais, kai kalba išveda, nuveda 
ten, kur nežinojai galįs būti. kuo arčiau poetas yra prie 
bekalbės kalbos šaknų (A. šliogerio minties apie sigitą 
gedą dalis), tuo arčiau tikrovės, apie kurią be kalbos 
mes, deja, nieko negalime žinoti; visa, ką mums praneša 
kūnas, liesdamas, lytėdamas, matydamas, girdėdamas, 
verčiame į kalbą. Aidas marčėnas turi unikalią sankabą 
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su tikrove, lengvai išverčia į poeziją pokalbį, buitinę si-
tuaciją. ir todėl galiu minėti žemaitę. 

ištarsiu: Aidas marčėnas yra ir žemaitės išlikimo 
garantija, užstatas, skolos raštas. paskutinis lietuvių lite-
ratūros vardas, prie kurio sustojo, suklupo sigitas geda, 
buvo žemaitė. jei literatūroje nėra dabarties, stiprių, ryš-
kių, velniškai klystančių ir dieviškai atgailaujančių kūrė-
jų, nyksta ir tie, kurie nėra praeitis, tik yra praėję. o gal 
ir ne: Aidui, jo rugsėjinei sukakčiai gražieji žemaitės sa-
kiniai apie ankstyvą rudenį: „rudenop linkui stojo tikra 
giedra. dienos šiltos, saulėtos kaip per šv. joną. naktys, 
nors be mėnesio, bet žvaigždėtos, aiškios, niekur debe-
sėlio, nė jokio vėjelio... balta miglelė tyliai pagal žemę 
storai rasą klojo“ (Budynė). paskutinis sakinys – poeti-
nis, metrinis. palyginimas su šv. jono laiku leidžia dėko-
ti Aidui marčėnui už joną strielkūną, už jo mirties aidą, 
evangelinio atspalvio. 

kol rašo Aidas marčėnas, ir poetei žemaitei ramiau; 
ne tik jis vienas šiais metais lietuvių poezija intensyviai 
reagavo į tas duobes, į tas baisias smegduobes, kurias 
paliko gal dešimties ryškiausių lietuvių literatūros vardų 
pasitraukimas į nebūtį. tiek gerų poezijos knygų vienu 
metu seniai nebuvo; mintyse jau įrašau į tą eilę ir laukia-
mą donaldą kajoką – su kurčiu asiliuku atlape. Aidas 
pasakytų, kad nei užlyginti, nei atlyginti nieko negalima, 
ir būtų teisus. bet kaip ir žmogus, tauta turi ne tik gy-
vybės, bet ir kūrybos instinktą: po karo gimsta daugiau 
berniukų, po kelių didelių kūrėjų ankstyvo praradimo 
kažkas suintensyvėja jautresniųjų, gabesniųjų kūryboje. 
instinktui nesvarbu, kokia žodžio forma (poezija, proza, 
esė, dramomis, dienoraščiais) tarnauti kalbiniam sąmo-
nės kūrybingumui. 

Ar kokios nors žanrinės ribos, padalos svarbu Aidui 
marčėnui? ir ne, ir taip. tiksliai, tiksliausiai, o jei ir ne 
taip tiksliai, tai tikslingai, jis gali sugroti sonetą, sonetų 
vainiką, trioletą, keisti eilėdaros sistemas, išsilaikyti tri-
mačiame (ne tik trieiliame) haiku ir išlikti gyvenimo srau-
te, nuolatiniame poezijos sruvime sąmone. gyvenimo 
srautas palankus tik poetui, gebančiam jį suvaldyti. ki-
taip – nuplauna, nuneša. Aido eilėraščiais, ypač iš Dievų 
taupyklės, lyg kokiais laiptais galima bandyti leistis žemyn 
arba gilyn, gal net patekti ten, kur glūdi bekalbės kalbos 
šaknys, kur tikrovė sutampa su kuriančiosios sąmonės 
būsena; iš ten jau gauta pranešimų. gali būti, kad čia 
slypi viena iš Aido marčėno talento mįslių (sąmoningai 
kartoju garsiąją vytauto kubiliaus formulę, kadaise sukė-
lusią tiek triukšmo; kokios dar mįslės visa paaiškinančioje 
marksistinėje pasaulėžiūroje?). ir vis dėlto – mįslė, viena 
didžiųjų, labiausiai ta talento galia, kurią galbūt daugu-
mai netikėtai pavadinsiu gelbstinčiąja, paskutiniuoju sie-
los inkaru ar vėtrunge. ta pati vertikalė, ta pati skirtis (o 
jei dar rizikingiau – ir jungtis), kuri yra tarp valkatos ir 
poeto. jei poetas ir neištaria valkatos, tas žodis ir neištar-
tas budi, pritraukia, šaukia. klajūno, vagabundo versijos. 
dykinėtojo – pagal donaldą kajoką. rizikuojančio žemės 
klajoklio pagal jurgį baltrušaitį. dar viena dedikacija Ai-
dui marčėnui – iš salomėjos nėries; Aidui ir toms, kurios 
jį mylėjo, tebemyli: „jis valkata! jis – paskutinis! / šau-
kia žmonės. o aš vos gyva. / nuo jo žvilgsnių man dega 
krūtinė, – / nuo jo žodžių man svaigsta galva.“ (Valkata) 

Įsidėmėkime – nuo jo žodžių svaigsta galva. tai poezijos 
svaigulys. jei ir ne eilėraščių, o pačios gyvenimo energi-
jos, vėjo. iki poezijos yra tai, kas gali tapti poezija. 

„su gimtadieniu, poete“, – pakartoju Aido marčėno 
mažytį straipsnelį Lietuvos ryte salomėjos šimtmečiui; 
nedaug tada tebuvo galinčių tai ištarti. pakartoju ir per-
adresuoju jam pačiam. ir taip yra išbandomi poetai – ne 
tik garbe, nuopuoliais, valkatyste, šlovėm ir nešlovėm, 
bet ir tais, kurie savo gyvenimą yra baigę dažnai skau-
džiai, dramatiškai ar ir tragiškai. yra parašę eilėraščių, 
neapeinamų, budinčių. Atsiliepimas – viena stipriausių 
žmogaus pasaulio jungčių. 

mano knygos apie sigitą gedą paraštėje Aidas mar-
čėnas galėjo kažką sau ir kitiems pasirašyti. Apie poeziją. 
Apie bekalbes kalbos šaknis. ir apie tokias pat bekalbes 
kalbos viršūnes. man tai yra svarbu; vieni kitiems (pagal 
galimybes) mes padedame atsiverti, atsiliepti, pratęsti 
savo pačių galvojimus. Aido marčėno knygų paraštėse 
galima rašyti apie poeziją. ne tik apie eilėraščius, apie 
juos visada ką nors galima, bet jau apie poeziją. tai reta 
galimybė. eilėraščius reikia rašyti, seniai Aido tai ištarta, 
rašyti ir kad neužželtų takai į poeziją. bet rašyti ir taip 
lyg nerašytum eilėraščių, o tik pasisveikintum su myli-
mais ir atsisveikintum. su tėvu – daug kartų (neįtikėtinai 
savitai Garažiniame), su draugais, su poetais (eilėraščiai, 
kuriuose kokiu nors būdu įrašytas sigitas geda, sudaro 
savita ars poetica erdvę), su meilėmis, nesibaigiančiomis. 
net su kokiais penkiasdešimt metų vyresne, o ir vienme-
te kazimiera kymantaite. 

jei metams bėgant kai kurie slėpiniai ir aiškėja, tai 
svarbiausias slėpinys lieka tas pats – kodėl juos išreikšti 
teišgali poezija? kol pulsuoja šis slėpinys, nenuskursta 
ir žmogaus tikrovė. kai kalbėjimas darosi per aukštas, 
galima jį pažeminti juoku, netgi nepiktai ištarti, kad juo-
kinga. kaip Dievų taupyklės pasiaiškinimo pabaigoje. nu-
sijuokti, nusišypsoti, ironiškai atsidusti. bet atsidusti:

senas esu, vien tik vėjas
klausos manęs

– – – – klausausi, vėjas man verčia, ką
jam išsakei vos prieš tūkstantį metų

 užmirštas kinų poete
        Iš vėjo

prieš septyniolika metų su Arvydu šliogeriu mąs-
tėm apie sigitą gedą, savo bendrakartį, pasiekusį pirmąjį 
reikšmingą laiko slenkstį. Arvydo mintis, kurią šiandien 
gerai girdžiu ir kalbėdama apie Aidą marčėną: „Ar nepa-
miršai, kad vasario 4 d. sigitui sukanka 50 metų? džiau-
giuosi, kad sigitas jų sulaukė. juk tikri poetai dažniausiai 
miršta jauni. bet kai kuriems pasiseka (o gal priešingai – 
nepasiseka) ir jie pasiekia rugpjūčio brandą.“ Aidui mar-
čėnui pasisekė; dabar jis yra šviesiame savo kūrybos ze-
nite. dar laukia grįžimas, grįžtant į tai, kas matyta einant 
į priekį, švyti kitaip. jis yra saugesnis nei, sakysim, prieš 
trisdešimt metų. tegul kuo ilgiau savo zenite išbūna, ne-
šamas gyvenimo srauto, valdydamas jį trapiomis ir aikš-
tingomis kalbos formomis, vadinamomis poezija.     
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„Viešpaties apdalinti tuo ar kitu talentu, eina šios 
žemės takais, nešdamiesi ir tam tikrą parei-
gą – skleisti gautą šviesą kitiems. kartais kūry-

ba yra kentėjimas, o kartais palaima. kurdamas atitrūksti 
nuo kasdienybės, pasineri į savitus pasaulius“1, – taip 
glaustai ir taikliai kūrėjo misiją nusakė rašytoja kotryna 
grigaitytė.

minėdami 100-ąsias jos gimimo metines, galime iš 
arčiau pažvelgti ir pasidžiaugti savitu kūrėjos pasauliu. 
1937 metais debiutavusi kaune poezijos rinkiniu Akys 
pro vėduoklę, moterų kūrėjų gretose ji užėmė išskirtinę 
vietą. kūrybinis jos palikimas gausus: septynios poezi-
jos knygos, vienas romanas, apsakymų ir novelių knyga; 
gausybė nepublikuotų rankraščių liko archyvuose.

daugelis jos eilėraščių tapo populiariomis dainomis 
ir giesmėmis: vladas jakubėnas sukūrė muziką eilėraš-
čiams Na tai kas, Daug turėta mylimųjų; Alfonsas mikuls-
kis –  Šiluvos Marijai; liudas stukas – Gyva esi ir kt.

k. grigaitytė priklausė visoms lietuvių rašytojų 
draugijoms (toliau – lrd). 1937 metais įstojo į lrd kau-
ne; 1948 metais vokietijoje, tiubingene, buvo priimta į 
lrd tremtyje; Amerikoje įstojo į susivienijusią lrdt ir 
lrd jAv. lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1992 me-
tais įstojo į lietuvos rašytojų sąjungą.

dalyvavo kultūrinėje veikloje: 1958–1962 metais 
Amerikoje buvo renkama į lrd valdybą. Anuomet jos 
pirmininkas buvo juozas tysliava, vicepirmininkai – pra-
nas naujokaitis ir Algirdas landsbergis, sekretorius – 
paulius jurkus, iždininkas – stepas zobarskas.

ypatingos pagarbos ir padėkos žodžių nusipelnė 
rašytojos dukra rūta ir sūnus raimundas, kurie pasirū-
pino mamos archyvinio palikimo perkėlimu į lietuvą. 
dalis medžiagos perduota į vinco kudirkos muziejų, 
kita – į maironio lietuvių literatūros muziejų. Archyva-
lijos tvarkomos, tyrinėjamos, dalis jų šiuo metu ekspo-
nuojama parodoje Poezija ir meilė – ištikimiausios mano 
gyvenimo palydovės. parodoje teminiu principu atskleistas 
kūrybinis rašytojos kelias: eksponuojamos ne tik nuo-
traukos, dokumentai, bet ir išleistos knygos, kūrybiniai 
rankraščiai, juodraštiniai bloknotai.

tyrinėjant rašytojos palikimą, kyla klausimai: kas 
įkvėpė ir pastūmėjo kūrybos link; kas plėtė ir formavo 
pasaulėvaizdį ir kas teikė peno ir brandino pasaulėjau-
tą, kas nuspalvino poetinį žodį; iš kur ėmėsi novelių ir 
romanų siužetai. daugelį atsakymų į šiuos klausimus 
galima išskaityti rašytiniuose poetės tekstuose.

V i r g i n i j a  P a p l a u s k i e n ė

Poezija ir meilė – 
ištikimiausios mano 

gyvenimo palydovės

P r A s i M u š ė  t i k r A s 
P o e z i j o s   š A lt i n ė l i s
pasak poetės, jos „tikras poezijos šaltinėlis“ prasimu-
šė „besimokant kaune, Aušros gimnazijoj, su pirmąja 
meile, skaisčia kaip malda“. tačiau neaiškus nerimas 
ir ilgesys širdį virpino dar tėviškėje. „poetiškų nuo-
taikų buvau pilna iš pat mažens“, – rašė atsiminimuo-
se k. grigaitytė. gimtoji aplinka spalvino kūrybines 
nuotaikas: grožiu ir kvapais pakerėdavo bijūnai, ku-
rių tėviškėje buvo per septyniasdešimt krūmų, rubinų 
kekėmis sužėrėdavo raudonų serbentų alėja. o kiek 
nerūpestingų valandų praleista su jaunimu prie upės 
ar ežero dainuojant, kaimo gegužinėje šokant... giliai 
atmintin įsirėžė nuotaikingi šv. onos atlaidai, vykdavę 
Alvite. malonios dienos, praleistos būdežeriuose, liko 
ilgesingais prisiminimais, išsiskleidusiais vaiskiomis 
spalvomis poetinėje drobėje.
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pavyzdžiu kūrybiniame kelyje jai buvo mamos bro-
lis vincas kudirka, kurio knygos namuose buvo skaito-
mos, branginamos ir saugomos garbingiausioje vietoje. 
1924 metais atvykusi į kauną pas seserį mariją strazdie-
nę, buvo nustebinta bibliotekos turtingumo. ypatinga 
knyga jai tapo maironio Pavasario balsai. vėliau, pama-
čiusi šios knygos viršelį žurnale Lietuvių dienos, laiške 
bern. brazdžioniui rašė: „sprendžiant iš jo, galiu tikėtis, 
kad tame rinkinyje yra maironio eilėraštis, parašytas 
marijos grigaitytės ir jono strazdo vestuvių proga. tais 
laikais strazdų namai buvo atdari lietuviškam elitui... te-
atralams, poetams, rašytojams. strazdų dukrelės krikšto 
tėvas buvo kipras petrauskas, o krikštijo ją (jų namuose) 
tumas vaižgantas. <...> galima būtų viso to ir neprisi-
minti, bet tai buvo fonas, kuris mane, dar vaiką, anuo-
met stebino, žavėjo, ugdė. tėveliui anksti mirus, strazdai 
pasiėmė mane iš mamos ūkio, paruošė ir leido į kauno 
Aušros gimnaziją. kai pirmą kartą aš, kaimo mergaičiu-
kė, pas juos atsiradau, labiausiai mane stebino žvilgantis 
pianinas ir maironio Pavasario balsai. <...> tada Pavasario 
balsus skaičiau net kvapą sulaikydama, gal dėl to, kad jų 
autorių galėdavau matyti visai iš arti ir kad jis buvo pa-
rašęs strazdų vestuvėms eilėraštį.“2

rašytoja kaune mokėsi Aušros mergaičių, o vėliau – 
seserų kazimieriečių gimnazijoje. dėl silpnos sveikatos 
tekdavo mokslus nutraukti ir mokytis privačiai. keletą 
metų kaip laisva klausytoja lankė paskaitas vytauto di-
džiojo universitete, studijavo lietuvių filologiją. susibičiu-
liavo su bernardu brazdžioniu, kunigu stasiu būdavu, 
Antanu vaičiulaičiu. universitete įsitraukė į ateitininkų 
veiklą, priklausė Šatrijos korporacijai – dalyvavo jų rengia-
muose literatūros vakaruose kaune ir kituose miestuose.

trečiame XX amžiaus dešimtmetyje lietuvos litera-
tūriniame pasaulyje viešpatavo neoromantikai. kūrėjai 
siekė modernumo, problemiškesnio kūrybos suvokimo, 
gilinosi į tautos dvasią, kūrė savitą tautinį stilių. kūry-
boje tapo populiari gamtos lyrika, dažniau vartojami 
sapno, pasakos ir legendos žanrai. Anuomet įtakingų 
neoromantikų jono Aisčio, Antano miškinio, bernardo 
brazdžionio, salomėjos nėries poezijos poveikis junta-
mas ir k. grigaitytės kūryboje.

viešame literatūriniame gyvenime pirmieji jos ei-
lėraščiai pasirodė 1927 metais Ateities žurnale. gražina 
gustaitytė, gavusi paskaityti draugės poezijos, perdavė 
eilėraščius poetui A. miškiniui, o jis nunešė juos žurnalo 
Ateitis redaktoriui juozui brazaičiui-Ambrazevičiui. taip 
g. gustaitytė ir A. miškinis tapo k. grigaitytės poetinio 
debiuto krikšto tėvais, o tikruoju mokytoju, patarėju ir 
vertintoju buvo gimnazijos literatūros mokytojas, o vė-
liau vdu profesorius ir Ateities redaktorius j. brazaitis-
Ambrazevičius. likimas taip lėmė, kad vėliau abu su 
šeimomis pasitraukė į vokietiją, paskui – į Ameriką, gy-
veno kaimynystėje. k. grigaitytė slaugė savo mokytoją 
ligos patale.

rašytoja su begaliniu dėkingumu prisimena jo pa-
mokas Aušros gimnazijoje, o vėliau ir paskaitas univer-
sitete. imponavo ne tik jo ramus ir nuoseklus dėstymo 
būdas, stebino žinių gausa, taiklios ir įžvalgios pastabos, 
perpintos lengvu humoru. „mes daug ko išmokom iš jo: 
teisingumo, meilės gimtajam kraštui, savo kalbai, išmo-

kom pažinti savo literatūrą ir gerbti jos kūrėjus. brazaitis 
komplimentų nedalino. jis tik analizavo ir vertino, ne-
jungdamas autorių draugystės su kūrinio verte“,3 – rašė 
k. grigaitytė atsiminimuose.

dėl sveikatos nutraukusi studijas vdu, ji ir vėliau 
kreipdavosi patarimų į savo dėstytoją. j. brazaitis-Am-
brazevičius ne tik tapo jos debiutinio rinkinio globėju, 
bet ir atrinko apsakymus bei noveles prozos knygai. ta-
čiau jau paruoštas maketas dingo karo audrose.

nuo 1929 metų k. grigaitytė, kartais pasirašydama 
m. svyriūtės slapyvardžiu, bendradarbiavo spaudoje – 
publikavo eilėraščius, noveles, apysakas. vėliau jos kū-
ryba buvo spausdinama ir tremtyje vokietijoje, ir išei-
vijoje Amerikoje. lietuvoje bendradarbiavo leidiniuose 
Moteris, Naujoji Vaidilutė, Naujoji Romuva, Rytas, Studentų 
dienos, XX amžius, Jaunoji Lietuva; tremtyje – Žiburiuo-
se, Amerikoje, Ateityje, Aiduose, Lietuvių dienose, Eglutėje, 
Varpelyje, Drauge, Darbininke, Tėviškės žiburiuose, Dirvoje, 
Laisvojoje Lietuvoje. jos kūryba buvo įtraukta į metraš-
čius ir antologijas: Tremties metai (1947), Poezijos antologija 
(1951), Gabija (1954), Prozos antologija (1954).

ikikarinės nepriklausomos lietuvos gyvenimas 
buvo kupinas spalvingų kultūrinių įvykių. žurnalas 
Naujoji Vaidilutė būrė moteris menininkes. čia bendra-
darbiavo salomėja nėris, gražina tulauskaitė, bronė 
buivydaitė, petronėlė orintaitė, Alė sidabraitė, ona lu-
kauskaitė, danutė lipčiūtė, karolė pažėraitė, nelė maza-
laitė ir kitos. moterų kūryboje vyravo laisvė ir nepriklau-
somybės siekis, ryškėjo feministinės nuotaikos. žurnale 
publikuojamuose straipsniuose buvo drąsiai pasisakoma 
prieš neigiamą vyrų požiūrį į moterų kūrybą. Naujojoje 
Vaidilutėje susiformavęs stiprus kūrybingų inteligenčių 
kolektyvas surengė tris moterų meno ir kūrybos vaka-
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rus. 1935 ir 1937 metais vykusiuose vakaruose dalyvavo 
ir k. grigaitytė. ji artimai susibičiuliavo su kai kuriomis 
menininkėmis, vyko į įvairius lietuvos miestus skaityti 
poezijos. ypatinga draugystė, užsimezgusi su rašytoja n. 
mazalaite, išliko iki gyvenimo pabaigos.

gerokai vėliau, jau abiem gyvenant Amerikoje, pri-
simindama literatūrines keliones, k. grigaitytė rašė: 
„Ak, ta palanga! <...> tas vakaras, kaip paprastai, mus 
suvedė ant to jūros tilto. vyresnieji grupavosi, besidalin-
dami naujausiomis politinėm žiniom. jaunimas įsisma-
gino dainai tilto gale (atsimeni, mes ten dainuodavome 
beveik kas vakarą). tik nežinia, kodėl tada visos dainos 
buvo pasirinktos tokios liūdnos, pilnos graudulio, nors 
ir galingai jos skambėjo. raudonas saulės apskritimas jau 
lietė jūros paviršių. tada tu, parimusi ant to tilto atra-
mos, sušukai: „žiūrėkit, kaip kruvinai raudona saulė, ar 
ne pranašiška?!“ trumpa tyla nusinešė tavo žodžius. gi 
dainuojančių būrys užtraukė Lietuva brangi. <...> palanga! 
daug kam ji brangi. tau, miela nele, ji – tiesiog gyvybė! 
ir jeigu nebūtum mokėjusi jos pasiimti visam laikui – 
vargu ar bemokėtum gyventi, nes tau gyventi – reiškia 
kurti. ir man dažnai kartojai: „rašyk, rašyk, kotrynėle, 
dabar gegužis; atsimeni jo grožį, anuomet giedamas lita-
nijas. rašyk, dabar ruduo, tavo kūrybingiausias laikas... 
dabar žiema. Ar nesiūbtelia ji naujais impulsais?“ Ačiū 
tau, nele, už mielą priminimą, kaip tai išpildau, jau ki-
tas reikalas.“4

kūrybinis k. grigaitytės šaltinėlis, „prasimušęs“ 
lietuvoje, vienodai gausiai tekėjo novelėmis, apsaky-
mais, pasakojimais bei eilėmis. grįžusi į tėviškę, netruk-
domai kūrė. prisimindama anas palaimingas valandas, 
rašė: „ten gimė subtiliausi ir gražiausi poezijos posmai 
ir daina virtęs Na tai kas. ten aš laisvai, niekieno netruk-
doma, išsitiesdavau kūrybiniam darbui. mama rašymui 
labai pritarė. šiuo atveju ji buvo tikra dr. v. kudirkos 
sesuo. gerai atsimenu jos žodžius: „rašyk, vaikeli, ra-
šyk. dirbti ūkyje gali kiekvienas, o rašyti – ne... gal at-
eis dienos, kada nebus tam laiko, tai rašyk dabar, kol esi 
pas mane.“5

k. grigaitytė buvo apdovanota rašymo malone, kuri 
reikalavo ne tik laiko, bet ir įtempto darbo. poetė teigė, 
kad „talentai yra dovana, darbas – jos vaisiai“. jos kū-
rybinė skrynia gausi: vokietijoje ir Amerikoje išleido 
poezijos knygas Paslaptis (venta, 1950), Širdis pergamente 
(venta, 1956), rudens sapnai (čikaga, 1963) – už ją tais 
pat metais jai buvo paskirta dienraščio Draugas maironio 
premija. Amerikoje dar išleistos poezijos knygos: Trapus 
vakaras (putnamas, 1968), Marių vėjui skambant (brukli-
nas, 1980). už pastarąją 1980 m. buvo paskirta lietuvių 
rašytojų draugijos premija. 1983 m. pasirodo poezijos 
knyga Tylos dovana. tuo pačiu pavadinimu lietuvoje 
1991 metais Vagos leidykla išleido jos poezijos rinktinę. 
k. grigaitytė Amerikoje 1963 m. parengė ir išleido no-
velių bei apsakymų knygą Veidu prie žemės. lietuvoje 
1995 metais Alma littera išleido ir vienintelį jos romaną 
Auksinukai.

l A i M ė  š i  t r u M P u t ė
Aptariant poetinę k. grigaitytės raidą, būtina sugrįžti 
prie debiutinio jos rinkinio žaismingu pavadinimu Akys 
pro vėduoklę (išleido sakalo leidykla, išspausdino spindulio 
spaustuvė, stilingai apipavidalino dailininkas vytautas 
kazimieras jonynas). rinkinys dedikuotas brangiausiam 
žmogui – motinai jonieškai kudirkaitei. jį sudaro penki 
skyriai: Na tai  kas, Nežinomais keliais, Pavasariui bundant, 
su Jumis, Pas Tave grįžtu.

šiame rinkinyje suformuotas kūrybinis poetės cre-
do: meilė artimui, gėriui, grožiui. išryškintos vertybinės 
ir kūrybinės nuostatos, iškristalizuoti esminiai kūrybos 
motyvai, kurie vėliau bus atkartojami ir plėtojami. kiek-
vieno eilėraščio centre – dvasinis moters pasaulis. kūrė-
jos sieloje viešpataujantys jausmai – meilė, ilgesys, sva-
jingumas, liūdesys, vaikiškas džiūgavimas – grakščiai 
ir elegantiškai perkelti į eilėraščius. keri meilės lyrika: 
nuo jaunatviškai valiūkiškos ir šelmiškos iki skausmin-
gai žeidžiančios, nepastovios ir apgaulingos vienadienės 
aistros.

Atradusi savo stilių, pradedant pirmuoju ir bai-
giant paskutiniuoju eilėraščiu, poetė išlaiko vientisumą. 
ji vartoja tradicinę klasikinę formą, grįstą strofomis su 
emociniu turiniu. k. grigaitytės poezijoje ryški dainuoja-
mosios tautosakos stilizacija. poetė taikliai atkuria ne tik 
lietuviško kaimo bet ir modernaus miesto pasaulėžiūrą. 
jos eilėraščiai pakylėja virš pilkos gyvenimo kasdieny-
bės, užburia žodžių magija. dėl metaforų ir įvaizdžių 
eilėraščio audinys tampa ne tik melodingu, bet ir akva-
reliškai skaidriu.

rinkinį pradeda eilėraštis Na tai kas, vėliau tapęs 
populiaria daina. laukdama piršlių jaunoji paprastais 
žodžiais išsako savo jausmus: ne turtai ir ne garbė ją 
vilioja, o šventas ir tikras jausmas – meilė. eilėraščiui 
melodingumo suteikia vienos eilutės pakartojimas, kaip 
jungiamoji gija skamba: „na tai kas... na tai kas...“

debiutiniame rinkinyje juntamos anuomet moterų 
kūrėjų brandintos feministinės nuotaikos. poetė tarsi 
sukeičia vyro ir moters vaidmenis. noras išsaugoti savo 
nepriklausomybę ir išsivaduoti iš gyvenimo monotonijos 
pastūmėja lengvabūdiškam nuotykiui: Nesakyk (p. 14). 
jame bylojama apie meilės laikinumą, trumpos aistros 
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akimirkas, apie moters pasirinkimą ir rezignaciją. trečia-
me XX amžiaus dešimtmetyje lietuvių poetinėje erdvėje 
moteriai kūrėjai buvo drąsu rašyti tokias eilutes: „nesa-
kyk man savo vardo / jo žinot nenoriu aš. / virš bangų 
žuvėdros nardo, / nesakyk man savo vardo – / mūsų 
sapną jos nuneš.“ (p. 14)

meilė laikina, nepastovi, todėl ar verta susisieti išti-
kimybės saitais ir pažadėti širdį vienam. eilėraštyje Laimė 
ši trumputė (p. 15) skamba tokios eilutės: „Ak, tai gera, 
šiandien gera, / mylimąja būti, / tik po langu gluosnis 
šnera: / laimė ši trumputė.“

vienas gražiausių šiame rinkinyje jos eilėraščių – Tyli 
naktis: „Ar tai tebuvo pasaka, / Ar sapnas svaigulingas? / 
jaučiu dar rožių kvapą. / Aistriai krūtinėn smingant.“ 
eilėraštis muzikalus. strofa Tyli naktis tampa ašimi, ant 
kurios – kaip ant smilgos – veriami žodžiai. jausmui su-
stiprinti eilėraštyje vartojama banguojanti žiedinė kom-
pozicija: pradžioje ir pabaigoje refrenu atsikartoja tos 
pačios eilutės: „Ar tai buvo pasaka, / Ar sapnas svaigu-
lingas.“ mėgstamos poetės metaforos – sapnas, pasaka – 
supina realybės ir fantazijos pasaulius. šiame eilėraštyje 
jausmui sustiprinti kūrėja pasitelkia ir grafinius elemen-
tus – daugtaškius, punktyrines linijas, išgaudama pauzę: 
reikiamą tylų atodūsį.

skaidrumu ir jausmo gilumu užburia eilėraštis Atva-
žiavus pasakysiu (p. 16). kad ir kas būtų, kad ir kas atsi-
tiktų, tikrasis meilės jausmas spurda širdyje ir išsakomas 
tyliais žodžiais: „pasakysiu tau į ausį: / mylimasis, – jei 
paklausi – / jai meldžiuosi, jai tikiu...“

Antrasis skyrius Nežinomais keliais tapomas kiek 
griežtesniais, aštriais potėpiais. Apvilta, išduota, vieniša, 
nesėkmėms pasmerkta herojė ieško paguodos vienadie-

nėje aistroje. Pabučiuos ir užmirš (p. 33): „tenai linksmi 
draugai / ir meilės avantiūros, / o tau skiautelė mėlyno 
dangaus. / paklydo laimė, kaip našlaitė girioj, / kas su-
laikys ją, kas ją besugaus.“

don žuano suviliota, ji rezignuoja ir užsisklendžia 
savo kiaute. pro vėduoklės vualį į pasaulį žvelgia liūd-
nos, ašarų sklidinos akys. nuviltos ir ne kartą išduo-
tos moters ego pastūmėja ją drastiškiems vienadieniams 
nuotykiams, už kuriuos pilkos minios bus baudžiama ir 
paniekinta. Kai nuskins (p. 38): „skamba varpas prana-
šingai, / ir balti grūmoja bokštai, / kad slapčia paparčio 
žiedą / Aš prinešt prie lūpų trokštu.“ Atstumta sužvar-
busi siela už skausmą atsilygina švelnumu: „kai nuskins 
nuo mano tako / paskutiniąją radastą, / tai paėmus pa-
bučiuosiu / Akmenį, į mane mestą.“

pasiklydusi aistrų kvaituly, lyrinė herojė sprendžia 
dilemą: ar būti su mylimu nemylimai, ar išsilaisvinus 
iš apgaulės voratinklio likti nelaimingai, bet laisvai. 
eilėraštis Pabėgau kaip vagilka vaizduoja moters apsi-
sprendimą: „palikus laišką šį, / pabėgau kaip vagilka, / 
tarytum saulę kas / būt gedulu apvilkę.“ tačiau gyve-
nimas su nemylimu padiktuoja sprendimą: „Ar išskai-
tysi tu / iš ašarų dėmių, / kad ilgesio marias / Aš su 
savim imu?“

išdavystė, melas, apkalbos įskaudina iki pat gelmių. 
tačiau kančių užgrūdinta siela įgauna ryžto ir stiprybės 
išdidžiai užverti duris į praeitį. Pergreit (p. 42): „pergreit, 
pergreit ant katafalko / jūs man žvakes sužibinot; / išmo-
kau pervert sielvartą, / kaip šventas jurgis slibiną.“

skyrius Pavasariui bundant, kaip ir visas rinkinys, 
dedikuotas motinai. eilėraščiuose sugrįžtama į gimtuo-
sius namus, ieškoma paliktos vaikystės. ten nuo lopšio 
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buvo mokoma maldų ir padėkos Aukščiausiajam (Pasi-
žadėjimas Motinai, p. 47).

eilėraštis Ar žinai, Motule (p. 48) asocijuojasi su sū-
naus paklydėlio, šiuo atveju – dukros „paklydėlės“ su-
grįžimu į tėviškės namus. „o, kad taip iš naujo / o, kad 
vėl užgimčiau, / Ašaroj užšalus / per dienas meldžiu. / 
tai kieta kaip plienas, / pas tave sugrįžčiau, / tik nebe-
parlėksiu... / baltu balandžiu.“

skyrius su Jumis byloja apie jaunos moters širdgėlą. 
eilėraštis Jūružei (p. 58): „su smiltiniais ir kopom / myliu 
tave, jūruže, / tai kas, kad dienos mano / kaip tie laivai 
sudužę.“ nusivylimas palieka tuštumą (Ko nelaistai): 
„nepamiršt didžiosios meilės, / lig ankstybo ryto... / <...> 
o žiedai nesumainyti / lūkesiu jie žvanga.“

lyrinis herojus, viltingai tikėdamasis atrasti paguo-
dą, ir vėl, kaip čiurlionio naktinės peteliškės, skrenda į 
liepsną-tiesą, pasinėręs į naują meilę. deja, ir vėl nude-
gintais sparnais krenta žemėn. gelbsti visiška rezigna-
cija, atsitraukimas nuo gyvenimo šurmulio. vienumoje, 
kai žvilgsnis krypsta dievop, ateina nuskaidrėjimas.

paskutiniame rinkinio skyriuje Pas Tave grįžtu įvar-
dijami vertybiniai poetės gyvenimo kriterijai: kuriama 
Aukščiausiojo garbei. Apie tai byloja eilėraščių pavadi-
nimai: Ave Marija, Tam, kuris čia yra, Šiluvoje, O didis, o 
gerasis Viešpatie, Pas tave grįžtu.

religinės tematikos eilėraščiai liejasi lengvai, pake-
rėdami skaidriu paprastumu ir jausmo gilumu. visur 
ir visada poetė neabejoja Aukščiausiojo valia. „matuoja 
akys ilgesiu / padangių rausvą skruostą, / kartoja lūpos 
vardą jo / vaivorykštėm apjuostą.“ vedina gilaus tikėji-
mo, suklumpa maldoje: „o didis viešpatie, o geras vieš-
patie, / Ar palme stiebsiuosi, / Ar drebule nulinksiu, / 
jei nepriimtum puolusios po kojų – / numirtų ir siela 
nemirtingoji.“ (p. 74)

debiutinis rinkinys Akys pro vėduoklę gali būti įvar-
dintas kaip meilės poezijos rinkinys. tyrinėjant poetinę 

drobę, išryškėja priemonės, kuriomis menininkė lengvai, 
grakščiai ir elegantiškai tapo. keri realistinių detalių 
ir simbolių derinimas; išskirtinis metaforų ir įvaizdžių 
vartojimas. kūriniams būdingas emocingumas, intymus 
pasakojimas liejasi lengvai. poetei meilė asocijuojasi su 
pavasariu, su spalvingu žydėjimu. vėlesniuose rinki-
niuose neužtiksime tiek gėlių pavadinimų kiek šiame: 
žydi, gaivina, kvepia, užburia, vysta, liūdi, ilgisi ir ste-
bina radastos, jurginai, žibuoklės, konvalijos, rožės, uza-
rėliai, razetos, mirtos, ramunės, našlaitės, rūtos, lelijos, 
paparčio žiedai, oleandrai, linai, mimozos, chrizante-
mos, alyvos, dobilai. stebina medžių ir krūmų gausa: 
liepos, gluosniai, kleveliai, berželiai, topoliai, ąžuolai, 
akacijos, jazminai, drebulės, šermukšnio kekės, vyšnių, 
obelų žiedai.

poetė bando išsiburti meilę iš ramunės žiedo, čigo-
nės meta kortas ir chiromantas tyrinėja delno voratinklį. 
ji svajingai skaičiuoja gegutės kukavimą, stebi skren-
dančias gerves ilgėdamasi stebuklingos plunksnos. Apie 
laimę gieda ankstyvą rytą vieversys. svajingos meilės 
ieškoma pajūryje, klausantis bangų dainų ir žuvėdrų 
klyksmo, tačiau pilkas drugelis atneša sielvartą. Ar mei-
lė gali būti patvari, kai ją apraizgo voratinklio tinklai? 
šiame rinkinyje poetė viltingai trokšta vienintelės, ke-
rinčios, tyros kaip „gulbė išsipraususi vaivorykščių tin-
kluos“ meilės.

rinkinys Akys pro vėduoklę neabejotinai žavėjo, žavi 
ir žavės savo romantiškumu, meniškumu ir jausmų pa-
prastumu.

At s i G r ę ž d A M A  Į  PA l i k tą 
s AV o   ž e M ę
1944 metais k. grigaitytė su vyru fredu graudušiu ir 
sūnumi raimundu pasitraukė į vokietiją. lapkritį grau-
dušis dirbo iphofene, markt bibarto miškų urėdijoje. čia 
gimė dukra rūta. šeima persikėlė į štutgartą, gyveno 
felbache. šioje tremtinių stovykloje gyveno apie 1500 
lietuvių.

vokietijoje ir Austrijoje susibūrę lietuviai rašytojai 
rengė literatūros vakarus, kuriuose dalyvavo ir k. gri-
gaitytė. išvykdama iš lietuvos, ji pasiėmė tik mažą dalį 
rankraščių, kurie tapo naujojo rinkinio pagrindu. laiške 
A. vaičiulaičiui rašė: „šis mano laiškas ras tave prie šil-
to pečiaus besėdintį, žinoma, rankoj turėsi bloknotą ir 
paišelį – tuos mielus daiktelius, kuriuos aš taip retai su 
didele pagarba į rankas tepaimu. skusti bulves, plauti 
grindis, lopyti baltinius... še tau ir kūryba! tiesa, mažu-
čiai teikia paguodą ir džiaugsmą, bet jie atėmė iš manęs 
tai, ką pats visuomet rankoj laikai. nežinia, ar vienu-
ma skaudžiau į širdį rėžiasi, ar jausmas, kad dabar esi 
smulk menų smulkmena ir paskendusi smulkmenose... 
kad negali išplaukti paviršium ir pažvelgti „pro vėduo-
klę“, kaip anuomet... dabar jau žvilgsnis į gyvenimą 
gal kitoks būtų, bet negaliu jo parodyti pasauliui. lai-
kas sparčiai bėga. prabėgs jis, o aš paliksiu atsiribojusi 
ant pirmos kūrybinės pakopos su nuovargiu ir širdgėla 
nulenkusi galvą. nuo šios minutės darosi taip klaiku ir 
liūdna, kad nė mažučių čiauškėjimas nepajėgia išblašky-
ti. <...> netikiu jokiam pragarui, nes žmonės sukuria že-
mėje tokį pragarą, kokio nė tūkstančiai velnių nesukurtų. 
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gal kada nors daug kalbėsim ir pasakosim vieni kitiems 
savo ir savo artimųjų išgyvenimus. tai bus tada, kai at-
sikvėpsim laisvu savo tėviškės oru, kai nudžius kraujas 
ant nemuno krantų, o grįžę juos ašaromis nuplausim. 
sakyk, kada bus toji diena?“6

tokių minčių vedama, poetė ieškojo gyvenimo pras-
mės, tikėjimo, vilties. pilkoji tremties kasdienybė nenu-
slopino kūrybinio polėkio. poetinis žodis tapo užsimirši-
mu ir išsivadavimu iš netikrumo ir nežinios. vokietijoje 
parengė antros knygos, pavadinimu Paslaptis, maketą, 
tačiau ji buvo išleista tik 1950 metais. rinkinį sudarė trys 
skyriai: Gegužės vėjas, Mano balandžiai, Į Rytus ir į Vakarus. 
šį rinkinį poetė dedikavo vaikams rūtai ir raimundui. 
dailininkas v. k. jonynas, pajutęs poetės rezignaciją, 
subtiliai apipavidalino knygą.

rinkinio pavadinimas teikė peno pamąstymams: 
ką slėpė poetė, kas jai buvo brangu ir šventa, ką, kaip 
paslaptį, ji norėjo išsaugoti. pristatydama šį rinkinį, 
k. grigaitytė rašė: „rinkinio pavadinimas turi daugia-
lypę prasmę. mėgstu ir gamtą, ir poeziją suasmeninti. 
tada ir visumoj daugiau šilumos. Paslaptis gimė varganu 
metu, vokietijoje, pabėgėlių stovyklose. skurdi ji buvo 
savo išvaizda, joje nutylėti daugiau ar mažiau sunkūs 
pergyvenimai. tai žiaurios arba nuostabiai humaniškos 
patirtys su nepažįstamais žmonėmis svetimuos kraštuos. 
ne kartą teko būti ir akistatoj su mirtimi. <...> poezijoj tik 
paviršium perbėgau per visą tą, atsigręždama į paliktą 
savo žemę.“7

tėvynėje liejosi svajinga meile perpinta poezija, o 
čia, vokietijoje, buvo audžiamos skausmingos ilgesio ei-
lės. poetė įvardijo esmines rinkinio temas – meilę paliktai 
tėvynei, klaidžiojimą tremties keliais, nenumalšinamą 
kūrybos troškulį.

eilėraštyje Brangi esi Tu, Žeme poetė išsakė savo pa-
šaukimą: „ir brangi esi tu, žeme, / prisisunkus brolių 
kraujo. / tą slapčia brandintą žodį, / kaip velykų avi-
nėlį, / tavo garbei atnašauju“. žodžio malonė, gauta iš 
Aukščiausiojo, buvo atnašaujama tėvynei.

svajodama mintimis sugrįžta į tėvynę: vaikščioja 
prie jūros, klausydamasi ilgesingo žuvėdros klyksmo, 
braidžioja po rasotas pievas. Negiedoki, vieversy (p. 10): 
„negiedoki, vieversy, / ir sapnų nekelki, / gal snapely 
tu neši / mano laimės alkį?“

daugelis rinkinio eilėraščių parašyti dar lietuvo-
je: juose skamba valiūkiškas šelmės mergelės, prie klė-
ties lango laukiančios bernelio, balsas: Pro kaimo ulytėlę 
(p. 13), Mylimas atjojo (p. 15). tačiau yra eilėraščių, kuriuo-
se tvyro artėjančio karo ir jo nešamų negandų nuojauta. 
Ar sugrįš jis? (p. 14): „tai dėlto liūdniau kasdieną / staklu-
žėlės gaudžia, / kai į baltą lino raštą / ašarą įaudžiu...“

pirmame skyriuje poetė ilgesingai žvelgia į praeitį, 
kur prabėgo jaunystė ir liko meilės „juodos akys“. jus-
dama rudens artėjimą, ji liūdnai taria: „sustoja, žval-
gos: / dienos negrįžta, / liūdna po langu / rymo jaunys-
tė. / bespalvės gėlės / ant kasų byra / gana, jaunyste, / 
padėki lyrą!“

Į šį rinkinį įtraukiamas naujas esminis kelio moty-
vas. Mano kelias (p. 9): „ir paklydo jaunos dienos / melsvų 
akių plotuos. / tiesias, tiesias mano kelias / tarp sapnų 
miglotų.“ kelio motyvas driekiasi iš vieno eilėraščio į 

kitą. tačiau ir klaidūs tremties keliai gali būti nuspal-
vinti svajingu lengvumu, jeigu šalia yra mylimas žmo-
gus. Viršūnėj kalnų (p. 31): „debesin baltan įsisupę / mes 
ištirpsim viršūnėj kalnų. / sekit pasaką, mėlynos upės, / 
čia gyvent ir mylėt ateinu.“

neabejotinai ramus ir palaimingai giedras kelias 
tuomet, kai jį švelniai gaubia Aukščiausiojo rankos. Lai-
minančios rankos (p. 27): „ir taip lengva, lengva eiti / trem-
ties kelią tokį dygų, / kada žydras, žydras sapnas / mano 
žingsnių ritmą lydi.“

rinkinyje gausu religinės tematikos eilėraščių: Kris-
tui Karaliui, Kazimierai Šventasis. eilėraštis O Dievuli ge-
ras atskleidžia poetės nuostatą: tvirtai pasitikėti dievo 
apvaizda. žvilgsnis krypsta dievo link, prašoma pagal-
bos, užtarimo, stiprybės.

eilėraščiai išsiskiria jausmingumu. pirmą kartą po-
etinėje erdvėje atsiranda magdalenos paveikslas. Atgai-
laujama, viltingai laukiant supratimo ir meilės. „bokš-
tuos varpai prikels tave kas rytą, / o kasnakt svajingos 
akys magdalenos / tik prieš aušrą tau sapnuos užges...“ 
(p. 29)

poetės kūrybinis kelias nulemtas Aukščiausiojo. ei-
lėraštyje be pavadinimo (p. 73) ji pagarbiai dėkoja už 
suteiktą malonę: „tau dėkoju, geras dieve, / už tą galią, 
šventą galią, / kad man leidai / lankstyt žodį, kaip ber-
želį...“

dramatiškumu, ekspresyvumu skamba eilėraščiai, 
gimę iš nostalgijos tėvynei: Laisvė, Paukščiai grįžta, Tai 
ne amžiams, Gyva esi ir kiti. eilėraštyje Laisvės pasiilgus (p. 
59) ji tiki išsivadavimu iš priespaudos ir lietuvos prisi-
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kėlimu: „kryžmai tiesias naktys, / tokios nykios, ilgos, / 
sunku širdžiai plakti / laisvės pasiilgus.“

Antrasis ir trečiasis knygos skyriai Mano balandžiai ir 
Į Rytus ir į Vakarus alsuoja gyvenimo laikinumo, trapumo 
nuojauta. čia atsiranda nauja, miško broliams, partiza-
nams, žuvusiems už tėvynę, skirta tema.

knygoje Paslaptis poetė pirmą kartą prakalbo apie 
jautrią moters kūrėjos širdį, kurią reikia saugoti ir tau-
soti. gimė eilėraštis, kurio pavadinimas tapo trečiojo 
rinkinio pavadinimu – Širdis pergamente (p. 38): „nei žy-
gių didelių, / anei darbų. / pergamente baltam dainom 
posmus renku.“

ši knyga buvo palankiai sutikta literatūros kritikų ir 
skaitytojų. kunigas rašytojas stasys yla rašė: „dėkui už 
Paslaptį, buvau ją išvogęs iš leidėjo ir kelionėje į naująją 
žemę skaitęs ir meditavęs. <...> jūsų poezijoj man labiau-
siai patiko nuoširdumas, paprastumas – tiek jausme, tiek 
turinyje, tiek formoje. kai palygini jūsų poeziją su jūsų 
asmeniu, rodos, niekas neišsiskiria, kalba joje moteris, 
motina, lietuvė, tremtinė ir kalba taip, kaip ji kalbėtų 
savo vaikams, niekam svetimam negirdint. jūsų poezi-
joj prabyla ne tik talentas, bet ir žmogus. gal žmogus – 
pilnas, koks jis gali būti – prakalba pirmiau nei talen-
tas. <...> poezijoj pasigendi pirmiausia žmogaus – tikro, 
gyvo, nuoširdaus. tuo jūs pavergėte ir man džiugu, kai 
sutinku kunigus, kurie jūsų šio rinkinio gabalus įpina į 
savo pamokslus. <...> rašykit daugiau, bent džiaugsmui 
ir stiprybei žmonių, kurie pasiilgę tikros poezijos. juk ir 
tai yra apaštalavimas, kaip mes – kunigai – mėgstame 
sakyti. ko mokam, to kalbam – iš dvasios į dvasią.“8

s. yla įžvelgė ir taikliausiai apibūdino poetės kūry-
bos esmę: kalbėti „iš  dvasios į dvasią“.

s k l e i s t i  G Au tą  š V i e s ą  k i t i e M s
1949 metais graudžių šeima pasiekė Ameriką, apsigy-
veno netoli niujorko. svetimoje šalyje niekam nerūpė-
jo, kokį turi diplomą ir ką norėtum dirbti. daugeliui 
išeivių, kaip ir graudžiams, teko dirbti sunkius ir net 
sveikatai kenksmingus fizinius darbus. pasirinkimo ne-
buvo, šeimoje augo dvi atžalos, kurių ateitimi reikėjo 
pasirūpinti.

k. grigaitytė po darbo ir moters daliai tenkančios 
namų ruošos rasdavo laiko ir lrd valdybos pavestus 
darbus atlikti. ypač brangino kūrybos valandas, kai ne-
trukdoma ir neblaškoma galėjo išsakyti savo širdies balsą. 
rūpėjo „skleisti gautą šviesą kitiems“: rašė poeziją, prozą, 
dalyvaudavo literatūros vakaruose. Amerikoje jos kūryba 
tarsi padalinta į dvi dalis: kūrybingiausi ir produktyviau-
si buvo 1950–1968 metai. išėjo poezijos knygos Širdis per-
gamente (1956), rudens sapnai (1963), Trapus vakaras (1968) 
ir vienas novelių rinkinys Veidu prie žemės (1962).

1969 metais staiga mirus vyrui fredžiui, tarsi nu-
trūkusi smuiko styga poetė nutilo. netektis, skausmas, 
nusivylimas apraizgo ją it voratinklis. tik po dvylikos 
metų draugų ir artimųjų raginama vėl sugrįžo į kūrybos 
pasaulį. išleido du poezijos rinkinius: Marių vėjui skam-
bant (1980) ir Tylos dovana (1983). lietuvoje išėjo romanas 
Auksinukai ir poezijos rinktinė Tylos dovana.

pirmoji Amerikoje išleista knyga Širdis pergamente 
apipavidalinta dailininko v. k. jonyno. ji dedikuota se-

serims, likusioms tėvynėje. rinkinį sudaro trys skyriai, 
kurie parašyti tarsi vienu prisėdimu, vienu atokvėpiu. 
esminiu išlieka jau anksčiau poetės plėtotas meilės mo-
tyvas. ilgesingai žvalgomasi į tėviškėje paliktus namus, 
artimuosius ir pirmuosius meilės patyrimus, kurie laikui 
bėgant neišbluko, o dar labiau išryškėjo. poetė kalba apie 
pavergtos tautos kančią. religinės tematikos eilėraščiai 
spinduliuoja nuoširdumu ir jausmo gilumu. šiame rin-
kinyje išspausdinta ir giesmė Šiluvos Marijai.

poetė subtiliai prabyla apie moters kūrėjos širdį, 
kuri tarsi mažas spurdantis paukštelis reikalauja ypa-
tingos globos, saugos. ją reikia branginti ir net „vyniot 
į pergamentą“.

eilėraštis-miniatiūra Gyvenimas vos kelių posmelių, 
tačiau išsako dvasinę poetės būseną, sielos virpesius, 
skausmingus būties praregėjimus. „gyvenimas nubėga / 
nežinomu keliu: / per žiedlapius, per sniegą / pavyt jo 
negaliu... / patvinę laiko upės / iš keturių šalių: / drugelis 
aš nutūpęs / po žiedeliu trapiu...“

šis rinkinys, kaip ir debiutinis, parašytas klasikinė-
mis strofomis, čia vėl gausu spalvingų metaforų, grakš-
čių palyginimų, nuotaikingų įvaizdžių. k. grigaitytė 
suasmenina gamtą ir vėl žavi žiedais išpuošta poezija. 
vertindamas jos kūrybą A. jasmantas knygos aplanke 
rašė: „iš k. grigaitytės lauktume apreiškiant moterišku-
mą: grakščiai svajingą, truputį liūdną, bet visados besi-
stiebiantį aukštyn, kaip fra Angelico madonos.“

1962 metais atėjo pirmasis viešas įvertinimas: k. gri-
gaitytė dalyvavo dienraščio Draugas rengiamame poezi-
jos knygos neišleisto rankraščio konkurse ir už poezijos 
rinkinį rudens sapnai laimėjo premiją, skirtą maironio 
šimtmečiui paminėti. studijų laikų bičiulis bern. braz-
džionis, sveikindamas k. grigaitytę, rašė: „jūsų eilėraš-
čiai skaityti buvo tikras malonumas – tiek juose gyvybės, 
jausmo, jaunatviškos ugnies, kad aš jau ne pirmą kartą 
stebėjausi jūsų įkvėpimo gaivumu. <...> juk ir maironis 
skundėsi, kodėl jo širdis ne iš akmens nukalta. jūs turite 
gyvą, kūrybingą poetės širdį, o tai jau daug, tai rašyto-
jui – viskas. tegu kalba ji, tegu dainuoja, o tiems, kurie 
klausysis, bus daug pasimėgimo.“9

rinkinį pradeda eilėraštis, skirtas maironiui. poetė 
atmena dainiaus knygą Pavasario balsai, kuria žavėjosi ir 
su didžiausiu malonumu skaitė. rudens sapnuose poetės 
balsas skamba įtaigiau, stipriau. k. grigaitytė paprastai 
ir ramiai reaguoja į nesustabdomą laiko slinktį, suvokia 
gyvenimo trumpalaikiškumą, bet viliasi amžinybės. po-
etinis audinys ataustas liūdesio spalvomis. daugelį eilė-
raščių lydi fatalistinė neišvengiamumo nuojauta. eilėraš-
čiai muzikalūs: poetė tarsi žaidžia ritmo kaita, naudoja 
punktyrines linijas, taip „išgaudama“ pauzes.

lapkričio motyvas, dažnai pasikartojęs rinkinyje ru-
dens sapnai, tampa rinkinio Trapus vakaras ašimi. rinkinyje 
yra skyrius Į lapkritį. ši knyga turi konkretų adresatą, ji 
dedikuota broliui jonui. šiame rinkinyje yra ir daugiau 
eilėraščių, skirtų konkretiems asmenims. vienas gražiau-
sių eilėraščių dedikuotas vyrui fredui. poetė jautriai ref-
lektuoja gyvenimo pasikeitimus, nujausdama, kad viskas 
laikina ir nesaugu. riba tarp būties ir nebūties yra be galo 
trapi. rinkinyje plėtojami jau anksčiau poetės pamėgti 
gamtos, meilės, tėvynės ilgesio, religiniai motyvai.
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šiame rinkinyje išryškėja savitas ir individualus 
k. grigaitytės braižas. poetinėje erdvėje atsiranda nauja 
iki tol jos kūryboje nevartota forma: miniatiūros, laisvas 
eiliavimas.

j. brazaitis-Ambrazevičius, globojęs poetę ir stebėjęs 
jos kūrybinę raidą, rašė: „k. grigaitytė naujame poezijos 
rinkinyje Trapus vakaras stovi lyg slenkstyje tarp vienos 
ir antros formos. pasirodo, mokanti save išreikšti ir vie-
naip, ir kitaip. tebetęsia savo anksčiau vartotą tradicinę 
ketureilinę, kuria ji reiškėsi, natūraliai, žaismingai. tos 
rūšies poezijos šiame rinkinyje daugiausiai yra trečiaja-
me skyriuje „pastelinėm spalvom“. tačiau rinkinį prade-
da naujosios formos eilėraščiais. <...> pergyvenimo turi-
nio atžvilgiu poetė stovi riboje tarp praeities ir dabarties, 
anot jos, „tarp dviejų gyvenimų įstrigom.“10

kuriant šią knygą dalyvavo visa šeima: „duktė – 
leidėja, knygos aplankas pieštas sūnaus, o eilėraščiuose 
esam įaugę visi keturi“. poetę ypač džiugino ir pakiliai 
nuteikdavo jautrus artimųjų dėmesys jos kūrybai. nors, 
jos pačios žodžiais tariant, ji buvo „vienatvės poetė“. 
„bet tos vienatvės niekad nejaučiau. pirmiausia – šilu-
ma kūrybai savo pačios šeimoje. su dideliu džiaugsmu 
buvo sutikta savųjų kiekviena naujai pasirodžiusi mano 
knyga. be to, turėjau keletą labai gerų draugų, kurie 
visais galimais būdais rėmė mano kūrybą. pirmiausia 
įsiklausę iš tolo, jie rado kontaktą su mano poezija ir, 
tik po to – su manimi, todėl niekad nesijaučiau viena ar 
neįvertinta“11, – rašė poetė.

po ilgos tylos 1980 metais poetė išleidžia rinkinį Ma-
rių vėjui skambant, dedikuotą sesei Agnietei. už šią knygą 
k. grigaitytei skirta lrd premija.

padėkos kalboje poetė išsakė savo mintis apie lietu-
viško žodžio svarbą: „literatūra, menas, sutikime, yra 
laisvi. bet, mano supratimu, tatai neatpalaiduoja ir nuo 
tam tikros atsakomybės dievui ir žmogui. <...> kai pa-
dangė apsiblausia debesimis, ne vienas mūsų traukiamės 
į save iš mus supančios aplinkos. tada labai reikalinga 
properša, kad sužėrėjęs spindulys nužertų debesis, grą-
žintų mus į pirmykštę būtį. <...> nepažindamas medžio, 
iš kurio esi išaugęs, ir šakos, ant kurios sėdi, gali greitai 
palūžti, arba įkristi į svetimą krepšį. mylėkim savo kal-
bą, šimtmečiais motulių prie ratelio išsaugotą, mylėkim 
savo knygą, laisvės praradimu, trėmimais ir kraujo kaina 
apmokėtą. gyvas tautos žodis nežus.“12

1983 metais išeina dar vienas k. grigaitytės poezijos 
rinkinys Tylos dovana. jį sudaro trys skyriai: Palikta vasara, 
Aidas, Peteliškės sparnas. šioje knygoje poetės jau pamėg-
tos temos. tačiau skaudžiau iškyla palyginimai: čia ir ten. 
sugrįžimas mintimis į praeitį džiaugsmingas ir giedras, 
tačiau tenka gyventi ir džiaugtis svetimoje žemėje. poe-
tė teigė, kad „nevilty kūrė viltingus eilėraščius“. k. gri-
gaitytė saugojo kūrybos džiaugsmą, pasak jos, gelbėjo 
„religija, mokėjimas džiaugtis mažais dalykais, tikėjimas 
rytojumi ir labai stipria intuicija“.

k. grigaitytės subrandinta ir jautriai išsakyta poezija 
perteikia lietuvių liaudies kultūrą ir nerūpestingą did-
miesčio gyvenimą. jos požiūris į gyvenimą, vertybiniai 
kriterijai liko nepakitę nuo pirmo iki paskutinio eilėraš-
čio. stilius gyvas, intriguojantis, įtikinantis. vėlesniuose 
rinkiniuose poetė rašė laisvai eiliuodama. miniatiūrose 

taikliais įvaizdžiais, metaforomis atskleista moters dva-
sinė būsena. kūrybos negalima pavadinti dienoraštine, 
tačiau joje daug asmeninių išgyvenimų, švelnaus liūde-
sio bei valiūkiško, net vaikiškai žaismingo džiugesio. 
k. grigaitytė išliko elegantiška, grakšti, subtiliai jaučianti 
gyvenimo permainas. jos kūryba alsuoja meile, tėvynės, 
namų šilumos ir gamtos ilgesiu. poezija – tai giedros 
mintys, grožis, daina, skaidri šviesa. visa ta pajauta 
sklinda iš jos moteriškumo, gebėjimo jausti itin subtilius 
dalykus. tai nebuvo manieringumas ar poza, tai buvo 
natūralumas – įgimtos charakterio savybės.

esmine kūrybos ašimi, aplink kurią sukosi gyveni-
mas, buvo ir liko meilė. laikui bėgant plėtojamas mei-
lės motyvas įgavo naujų spalvinių niuansų, brandesnės 
jausminės išraiškos: nuo jaunatviškos ir žaismingos, ke-
rinčios ir užburiančios iki skausmingai žeidžiančios, ne-
pasiekiamos. jos herojės ilgesingos, žaismingos, kartais 
liūdnokos, net ir dramatiškai nusiteikusios, bet visuomet 
nenuleidžiančios rankų, nuolat besistiebiančios aukštyn 
moterys. kaip reta, k. grigaitytės poezija deklamuotina 
ir dainuotina. jos kūryba natūrali ir paprasta todėl, kad 
ji siekė „susilieti su žmogumi per grožį, neretai ir meilę“. 
jos teigimu, kūrėjas nori „būti išgirstas, kad jo darbai, jo 
vardas išliktų ateinančioms kartoms, kaip šaknys, mai-
tinančios laukiantį žydėjimo medį.“13

1 k. grigaitytės kalba, pasakyta premijos už rinkinį Marių vėjui 
skambant proga; mllm.

2 k. grigaitytė – bern. brazdžioniui, 1988.01.20; mllm.
3 k. grigaitytės atsiminimai apie j. brazaitį-Ambrazevičių; mllm.
4 k. grigaitytė – n. mazalaitei, be datos; mllm.
5 k. grigaitytės atsiminimai; mllm.
6 k. grigaitytė – A. vaičiulaičiui, 1946.11.04, oberleningenas; 

mllm
7 k. grigaitytės atsiminimai; mllm.
8 s. yla – k. grigaitytei, 1950.10.08, putnamas; v.kudirkos muzie-

jus.
9 bern. brazdžionis – k. grigaitytei, 1962.12.07; mllm.
10 j. brazaitis. Pamirštam, kad tarp dviejų gyvenimų įstrigom // Darbi-

ninkas, 1969.04.25.
11 k. grigaitytės atsiminimai; mllm.
12 k. grigaitytės kalba gavus lrd premiją už eilėraščių rinkinį Marių 

vėjui skambant, 1980.11.27; mllm
13 ten pat.

nuotraukos ir dokumentai iš maironio lietuvių literatūros muziejaus 
archyvo.

kotryna grigaitytė su dukra rūta
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Algimantas švėgžda gimė 1941 metais kelmėj, 
augo plaučiškių kaime. dailininko tėvas jonas 
švėgžda buvo mano mokytojas šeduvos gimna-

zijoje 1939–1940 m. dėstė piešimą ir fizinę kultūrą. tad 
ir su sūnum santykiai buvo artimesni – lyg kraštiečių. 
1978–1981 m. švėgžda dirbo lietuvos dailės instituto 
piešimo katedroje. studentai buvo patenkinti dėstyto-
ju –  mokė įdomiau negu kai kurie kiti ir rezultatai buvo 
matomi. pirmo kurso studentė Asta užaitė-žukienė, dės-
tytojo paraginta, liaudies dailės fakultete parodų rūmų 
salėje (1979 04 19) skaitė paskaitą apie hiperrealizmą. 
dėstytojas lektorę globojo, padėjo pasiruošti, parūpino 
literatūros anglų kalba. jis ir įžanginį žodį tarė. paskaita 
tęsėsi pusantros valandos, buvo rodomos skaidrės. pa-
klausyti susirinko daug žmonių, ypač jaunimo. tai buvo 
lyg paties švėgždos tapybos krypties pagrindimas.

iš sūnaus vaidoto sužinojau (1979 03 07), kad pro-
fesorius karatajus uždraudė švėgždai dėstyti piešimą 
tapybos specialybės studentams – nepatinka jo kom-
pozicijos, esą kreipiąs studentus į hiperrealizmą. pasak 
vaidoto, „švėgžda dėstė įdomiau negu kiti ir rezultatai 
buvo matomi“.

švėgžda paglobojo ir vaidotą. buvo atėjęs pažiūrėti 
jo darbų (1976 m. vasarį). išbuvo keturias valandas. kū-
rybą apibūdino taip: siurrealistinis lyriškas ekspresio-
nizmas. patarė pasikviesti profesorių gudaitį pažiūrėti 
darbų – jis galėtų ką tikslesnio pasakyti: „profesorius 
mėgsta naujoves, bet tvirtai stovi ant žemės.“ dailinin-
kas gerai atsiliepė apie vaidoto nutapytą juozo keliuo-
čio portretą. rūpinosi, kad vaidotas būtų priimtas į lie-
tuvos dailininkų sąjungos jaunųjų sekciją, aiškino, ką ir 
kaip daryti, kur kreiptis, kaip elgtis vėliau, lyg tai būtų 
paskutiniai nurodymai.

dėstydamas dailės institute, švėgžda 1980 metais 
pusmetį londone studijavo anglų realistinę tapybą. ten 
būdamas kūrė ir darbus paliko vienai galerijai. karolis 
Avižienis, iš jAv atvykęs į vilnių (1981 m. gegužę), pa-
sakojo, kad švėgžda brangiai prašąs už savo tapybą – po 
400 svarų, doleriais tai būtų 800. už tokią kainą jAv ne-
pripažinto dailininko paveikslą sunku parduoti.

1981 metais, baigiantis pavasario semestrui, dailės 
instituto rektorius vincas gečas pasiūlė švėgždai palikti 
institutą. šis pasakęs, kad pats ruošėsi paduoti pareiški-
mą. klausiau dailininko valentino Antanavičiaus, kuo gi 
jis, tikras realistas, neįtiko. išgirdau: „rimtai į savo darbą 
žiūri, turi įtakos studentams, matęs šiek tiek europos. 
gal ką laisviau pakalbėjo.“

V l a d a s  ž u k a s

iš užrašų apie 
Algimantą švėgždą

P i r M o s i o s  PA r o d o s
1970 m. vasarą parodai-pardavimui švėgžda pateikė sa-
vitus, „kietus“ asketiškus peizažus. Apie šį kūrybos lai-
kotarpį vienas menotyrininkas rašė: „švėgžda atsisakė 
lietuviško tapybiškumo ir ekspresionistinės manieros ir 
perėjo prie ramių aplinkos daiktų ir žmonių vaizdavimo 
naujuoju realizmu. švėgžda ėmėsi griežtų formų, akty-
vios spalvos, minkštos mistinės erdvės.“

1973 02 13. p. cvirkos gatvės dailės galerijoj penkių 
jaunųjų dailininkų tapybos paroda. dalyvauja kostas 
dereškevičius, Algimantas kuras, Arvydas šaltenis, Al-
gimantas švėgžda (Po lietaus, Vakaras, Gabrielės portretas, 
Natiurmortas, Šokis), Algirdas taurinskas. bukletą su da-
lyvių nuotrauka ir paveikslų reprodukcijomis paruošė 
švėgžda. grupės vardu programinį žodį tarė kuras. 
susirinko nemažas būrys dailininkų ir meno mėgėjų 
(laimonas noreika, zigmas liandzbergis). Angažavosi 
nauja dailininkų karta, kolegos ir menu besidominti vi-
suomenės dalis į naują grupę dėjo nemažai vilčių – bus 
kitokie, saviti.

1979 05 30. švėgždos, kuro, dereškevičiaus ir šalte-
nio paroda. Įdomesni pasirodė švėgžda (posūkis į hiper-
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realizmą) ir kuras (paprastuose daiktuose ieško grožio, 
prasmės).

1981 04 26. fotografijos salone nedidelė petro rep-
šio, mindaugo navako ir Algimanto švėgždos darbų 
paroda. švėgžda eksponavo tris tapybos darbus, keletą 
piešinių. Ant žemo apvalaus popierium uždengto stalo 
savo įrašus palieka lankytojai: „teklesti avangardizmas!“ 
Įrašas anglų kalba: „Aš noriu pamatyti tavo pasaulį.“ ki-
tas taip pat angliškas: „do you feel sometime low?“ („Ar 
jauti kada nors sielvartą?“).

dėl švėgždos posūkio į hiperrealizmą vyksta dis-
kusija. jonas čeponis švėgždos hiperrealizmą traktuoja 
kaip akademinį realizmą: „tiek kovota prieš akademinį 
realizmą, o čia švėgždos kūryboj matom jo recidyvą.“ 
Apie čeponio ir kitų požiūrį į švėgždos kūrybos sti-
lių kaip apie užkariautų pozicijų atidavimą ir grįžimą į 
prieškarinį akademizmą kalbėjo ir literatūrologas vytau-
tas kubilius (1980 m. gegužės pradžia).

kai kurie hiperrealizmo oponentai turėjo priekaiš-
tų piešiniui, kiti – dėl estetizavimo piešiant konkretų 
objektą: esą daiktą padaro gražų, bet neatskleidžia gi-
lesnės esmės.

Literatūroje ir mene (1982 01 30) paskelbtame straips-
nyje lionginas šepetys, neminėdamas pavardžių, neigia-
mai atsiliepė apie hiperrealizmą, fotorealizmą, žodžiu, 
šiurkščiai brūkštelėjo per švėgždos nutapytus džinsus 
ir pomidorus.

PA s i k A l B ė j i M A i
Asmeniškai su švėgžda daugiau bendravau 1977-ųjų 
pavasarį, kai užrašinėjau atsiminimus apie joną švažą. 
švėgžda buvo apsiskaitęs, pats rašinėjo į spaudą, tad jo 
prisiminimai intelektualesni – sugebėjo bendrais bruo-
žais apibūdinti paskutinių metų dailės būklę. lygino 
profesoriaus gudaičio ir jono švažo dėstymo studen-
tams savitumą, palygino švažo ir savo paties kūrybinius 
impulsus (ne tiek supanti realybė, o matyti įtaigūs kūri-
niai), svarstė švažo jautrumą naujovėms („kalbėjom apie 

daiktiškumą tapyboje“), jo operavimą spalvom („suge-
bėjo taip sugrupuoti, suderinti spalvas, kad jos įgautų 
vertę, paveikslas būtų užbaigtas, nuo 1965 m. pasuko 
į intymumą, žmogiškumą, ėmė gilintis į save, kalbėti 
per savąjį aš“). užsiminė apie švažo diplomatiškumą ir 
drąsą rizikuoti. Apie trienales, švažo rengtas parodas, 
patriotizmą – suruošė 650 vilniaus sukakties minėjimą, 
jo pakviesti suvažiavo beveik visi lietuvos tapytojai. 
prisiminė darbą tapybos sekcijoj, jaukius pasitarimus jo 
bute: „su švažo netektim labai sunku susitaikyti – dū-
šioj tuštuma.“

užsiliko vienas kitas fragmentas apie Antaną gudai-
tį: „profesorius reikalavo paklusnumo, o toks nebuvau, 
tad išvesdavau savo profesorių iš pusiausvyros. daug 
duodavo, daug ir reikalaudavo. dėl to studentai išeida-
vo panašūs į profesorių, ir turėdavo praeiti kažkiek lai-
ko, kol jo mokiniai išsivaduodavo iš jo įtakos... dariau 
profesoriaus gudaičio portreto etiudą. nelabai pavyko – 
senas, lyg koks „kandžiulininkas“. profesorius ramino: 
„nebijok, visi būsim panašūs, o kai numirsim, visai su-
panašėsim.“ bet darbo nebaigiau – sugadinau, o etiudą 
turiu. ciplijauskas portretą nutapė.“ (1977 06 27)

l i G A
1981 07 07. vaidas buvo užėjęs pas švėgždą. kas dvi 
dienos įjungia aparatą kraujui valyti – nedirba inkstai. 
kiek tai gali tęstis? vienintelė išeitis – inksto persodini-
mas. vaidui sakęs, kad rankos tirpsta, dirbti negalįs, o 
tai veikia psichiką.

1982 01 07. paskambinau švėgždai į namus. Atsi-
liepė sūnus. pasakė, kad tėvas labai blogai jaučiasi, an-
tradienį paguldė į ligoninę. gal po savaitės išleis, o gal 
ir ne. iš balso galima pažinti, kad tai kokių 14–15 metų 
vaikinas, bet dėl sunkios nelaimės šeimoje – tėvo ligos – 
anksti subrendęs. mama su sesute išėjo į dailininkų są-
jungoje surengtą naujametinę eglutę.

1982 01 09. užėjau pas dailininkę Agnietę švėgždie-
nę. ji be galo prislėgta – vyro sveikata bloga. kas antrą 

A l g i m A n t A s  šv ėg žd A . Laikrodis, 1984
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dieną turi atlikti dializę. tai tęsiasi po 8 val., o kartais 
kraujas lieka nepasikeitęs arba gauna ne savo krau-
ją. kartais nuo dializės pakyla temperatūra iki 39–40 
laipsnių. padejavo, kad yra nejautrių gydytojų – viena 
pasakė: „vis tiek jis mirtininkas.“ turima aparatūra jau 
moraliai pasenusi. prancūzijoje ligoniai aparatą gauna į 
namus ir šeimos žmogus arba nusamdytas specialistas 
ateina įjungti. švėgžda dirbti mažai gali, jį liga visai nu-
alino, vos pakelia kojas, prislėgtos nuotaikos, nervingas. 
geria arbatas, masažuoja kojas. rankos visą laiką atša-
lusios, hemoglobinas mažas. bijo čia operuotis, norėtų 
Anglijoj – ten didesnis sėkmingų operacijų procentas, 
jie geriau parenka inkstus (pagal kraujo grupes), turi 
didesnes veikimo galimybes – donorystė vyksta tarp-
tautiniu mastu. tačiau išvykti į užsienį sunku – oficialiai 
gydymui nesiunčia, pagal komandiruotę vykti negali, 
nes bloga sveikatos būklė. galima tik pagal asmeninį 
iškvietimą, bet kas tada mokės už gydymą – to bijo pa-
siuntinybė.

mano pasiūlytų pinigų už norimą įsigyti paveiks-
lą atsisakė: „tikiu, kad pasveiks, negaliu netikėti – kaip 
tada reikėtų gyventi? ir vėl ims tapyti, sukurs dar nema-
žai darbų ir vienas bus jūsų. negali būti, kad žmogus, 
pasiekęs tokį lygį, negalėtų tęsti – mačiau Anglijoj tapytų 
darbų skaidres.“

paskambinau gydytojai užienei dėl pagalbos švėgž-
dai – ji dirba sveikatos ministerijoj, gal ką gali padaryti 
ministras. paskambinau seseriai elenai – ji dirba toje ligo-
ninėje, kur švėgžda gydosi. pasakė, kad aparatūra gana 
gera, kad gydytojai pasiaukojamai dirba, ligonių yra 
daug. vyr. gydytoja stanaitytė be galo atsidavusi, neiš-
eina iš skyriaus. sesuo papasakojo keletą precedentų, kai 
žmonės vyko gydytis į užsienį, bet tik privačiai.

pranešiau švėgždienei apie savo žygius. padėkojo, 
sakė prašysianti paspartinti iškvietimą, o vyras iš ligo-
ninės skambinęs – jaučiasi geriau ir ji laimingesnė. sakė, 
kad visi labai nuvargsta, kai vyras būna namuose. kal-
bą užbaigė optimistiškai: „turi pasibaigti laimingai – jis 
gimęs su marškinėliais.“

1982 01 14. norėjau patekti pas partijos sekretorių 
lionginą šepetį pakalbėti apie švėgždos sveikatos būklę, 
būtinumą išvykti gydytis į Angliją. juk brangi kiekviena 
diena. sutiko priimti po savaitės.

1982 01 22. praėjo dešimt dienų, kol sutiko pasimaty-
ti. papasakojau apie dailininką, ką daktarai apie jo būk lę 
pasakė, kokia jam grėsmė visai arti. šepetys prisipažino 
apie švėgždos ligą nežinojęs, sutiko, kad reikia sudary-
ti sąlygas kuo greičiau išvykti. prižadėjo tarpininkauti, 
kai tik švėgžda gaus iškvietimą. dėl švėgždos kelionės 
į londoną pas šepetį lankėsi profesoriai sofija veiverytė 
ir Antanas gudaitis.

pas dailininkę švėgždienę: „buvo sunki naktis, vos 
neužduso, prasėdėjo per naktį prie atviro lango. nuvežė 
į ligoninę. jis kaip vaikas bijo ligoninės, bet gydytojai pri-
vertė atsigulti. jis net verkęs. per pažįstamus rūpinuosi 
iškvietimu į Angliją, bet ir ten daro kliūčių jų saugumo 
organai.“ pasakojo, kad švėgždos kūryba turėjo pasise-
kimą Anglijoj – jo paveikslai buvo priimti į liepos mėne-
sį atidarytą parodą žymioje galerijoje. dailininko išvykti 
į parodos atidarymą neišleido. beje, švėgždų namuose 

pamačiau paveikslą su kopūstų galvomis, bet nutapytos 
taip, kad atrodo tikros.

1982 02 07. paskambinau švėgždai. jis neseniai grį-
žęs iš ligoninės – ilgai gulėjo. laukia iškvietimo į londo-
ną. vilniaus universitete dirbanti dėstytoja iš ten grįžo, 
bet iškvietimo neatvežė – ne visose institucijose spėjo su-
tvarkyti. dailininkas dėkojo už mano žygį pas lionginą 
šepetį dėl jo išvažiavimo. sakė, kad eisiąs bent po pietų 
į studiją tapyti paveikslo, skirto dramos teatro vestibiu-
liui. kol jo darbo nėra, tai ir kitų dailininkų (šaltenio, 
martinaičio, bičiūno) negali pakabinti, užbaigti antro 
aukšto tvarkymo.

1982 04 15. Agnietė švėgždienė: „jau gautas leidimas 
išvykti į Angliją. švėgžda kas antrą dieną važiuoja atlik-
ti dializę, o savijauta priklauso nuo to, kaip pavyksta. 
dabar stengiasi dažniau daryti, kad galėtų išvykti ir pa-
siekti Angliją. svarbiausia gauti užsienio pasą, susisiekti 
su pasiuntinybe, nusipirkti bilietą.“ A. švėgždienė teira-
vosi apie mūsų šeimos giminaičio sauliaus grigo būklę 
(gyveno su persodintu tėvo inkstu) – kokia savijauta, ar 
gali dirbti.

1982 04 20. užėjau pas švėgždą. žmona išvykusi į 
maskvą tvarkyti vizos ir bilietų į londoną. tikisi išvažiuo-
ti penktadienį į maskvą traukiniu, o iš ten skristi. pasiima 
keletą piešinių ant popieriaus – ten gali tekti dovanoti bi-
čiuliams, kurie rūpinasi, o gal ir gydytojui, kuris operuos. 
gali atsisakyti imti pinigus. papasakojo, kad daktarei sta-
sei mičelytei išjudinus, dailininkų sąjunga nupirko ketu-
ris jo darbus – sumokėjo nemažą sumą. gavo už paveikslą 
dramos teatrui, gavo pensiją pagal invalidumą. papasako-
jo apie susitikimą partijos centro komitete – buvo strumi-
la, sveikatos ministras ir dar keli, vėliau priėmė lionginas 
šepetys. prašė neorganizuoti lėšų rinkimo iš tautiečių (fi-
nansuoti oficialiai pasižadėjo londone gyvenanti skulpto-
rė gaputytė). pasakojo apie ligą – ligoninėj buvo užkrėstas 
gelta ir ilgai šito nesakė – būtų pasigydęs, laikęsis dietos. 
pats negalėjo suprasti, kas atsitiko – anksčiau galėjo kas-
dien po tris valandas dirbti.

kalbėjom apie kūrybą – gulėdamas mėnesį daktarės 
mičelytės skyriuje nemažai piešė. tai lyg pokalbiai su sa-
vimi atsidūrus ant tokios gyvenimo ribos, lyg vidinių ap-
mąstymų simboliai. „galvojau juos parodyti p. cvirkos 
g. dailės salone. jų apie 30, reikia, kad būtų kartu. kitų 
darbų šeima nenori išleisti – tegul jiems lieka.“

švėgžda pasakojo, kad daug žmonių jam padėjo, 
rūpinosi leidimu išvažiuoti – daug dėmesio ir paramos 
patyrė. visų padėjusių gal nė nežinąs. visa tai jaudina ir 
džiugina. išvyksta trims mėnesiams, bet gali tekti pra-
tęsti. dėl ateities pasakė: „jeigu nebegrįžčiau, gerai būtų, 
kad bent paguodos žodžiu paremtumėt. studiją pavedu 
žmonai – ji gabi, Augustino savicko mokinė, bet ji dėl 
tokios įtampos labai išvargo – esu lyg trečias vaikas, net 
dar blogiau.“

Atėjo dailininkai petras repšys ir valentas janaus-
kas. švėgžda su repšiu aptarė kai kuriuos nebaigtus dar-
bus (rodos, skirtus universitetui), kalbėjo apie vakarinę 
dailės mokyklą – švėgžda prašė, kad kol grįšiąs, leistų 
tas devynias savaitines valandas dirbti jo žmonai.

Atsisveikinom, palinkėjau laimingai sugrįžti. švėgž-
da prašė perduoti geriausius linkėjimus vaidotui, teira-
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vosi, kaip jam sekėsi kaime. pasakiau, kad ten nutapė 
bene geriausius savo darbus. švėgžda pasidžiaugė. rep-
šys žiūrinėja švėgždos medalius. juos lipdė, kai jau ne-
galėjo piešti – akys buvo nusilpusios. repšys: „kai būna 
blogai, dar gali daryti tai, ko niekad nesi daręs.“

ž i n i o s  i š  B e r ly n o
1983 04 13. Į vdr, berlyną, aplankyti švėgždos išvyko 
petras repšys.

1983 09 05. užėjau pas buvusį gimnazijos draugą 
mediką docentą joną stankų. neseniai grįžo iš vdr. 
berlyne matėsi su Algimantu švėgžda. stankus: „gy-
vena euforijos laikotarpį – persodintas inkstas veikia, 
nereikia dializės, piešia ir tapo (turi atskirą palatą). su-
ruošė parodą berlyne, numato ruošti drezdene. jį glo-
boja lietuviai dailininkai kvedaravičius ir marcinkus, 
taip pat vokiečių dailininkai. labai nori grįžti į lietuvą, 
bet bijo nutraukti ryšius su berlynu – reikia sekti svei-
katos būklę, tikrintis.“ stankus pasakojo, kaip brutaliai 
su juo pasielgė londono gydytojai – atsisakė priimti: 
„jūs po 3–4 valandų mirsite, grįžkite greičiau į sovie-
tų sąjungą...“ jokie argumentai, žmogiškasis faktorius 
neturi reikšmės. Atsisakė net dializę padaryti. sutiko 
viena privati ligoninė, bet ten labai brangu. matydami 
situaciją, padarė nemokamai. berlyne taip pat nenorėjo 
priimti, čia daug padėjo justas paleckis (jis grįžta į vil-
nių į centro komitetą strumilos vieton).“

1984 07 20. ligoninėj sutikau Agnietę švėgždienę – 
lanko brolį architektą. nupuolė nuo statybos pastolių. 
Apie Algimantą švėgždą: „vis dar vdr – ten geresnė 
priežiūra.“ ji bando išsirūpinti teisę persikelti į vfr – 
ten būtų dar geresnės gydymo sąlygos, bet negauna 
leidimo. dailininkė: „pavargau aš ir vaikai esant tokiai 
būklei. švėgžda jau gyvendamas vdr sukūrė gerų dar-
bų. verta gyventi.“

1985 02 16. susitikimas su A. švėgždiene. pasiteira-
vau apie vyrą. išgirdau: „laikosi visai gerai, yra nuolati-
nėj gydytojų priežiūroj, dėl buvusios geltos laikosi labai 
griežto režimo. daug tapo tempera – aliejiniais tapyti 
gydytojai uždraudė, terpentinas veikia. lieja nuostabias 
akvareles, primenančias japoniškas. turi atsivežusi pa-
veikslų skaidrių – rodys dailininkų sąjungos rūmuose. 
dailininkė ruošiasi pradėti tvarkyti dokumentus išva-
žiuoti visam laikui į vfr. per tiek laiko įsitikinom, kad 
jis negali gyventi be manęs, be vaikų, o ir vaikams reikia 
tėvo. Apie grįžimą į lietuvą ir pagalvoti nenori – mano, 
kad po kiek laiko inkstas bus atmestas, vėl bus reikalin-
ga dializė.“

1987 09 04. pokalbis su švėgždos sūnum smuikinin-
ku martynu. inteligentiškas, dailus vaikinas. su seserim 
pas tėvą gyveno mėnesį. tėvas laikosi labai griežto reži-
mo – gimnastikuoja, laikosi dietos ir daug dirba – po 12 
valandų. Į gyvenimą žiūri optimistiškai. šiuo metu ne 
inkstai kelia rūpestį – persodintas neblogai funkcionuo-
ja, bet pablogėjęs kraujas – gali būti vėžys. tėvas apie 
tai žino. Atsivežė porą darbų – tėvo dovana. martynas 
buvo nusivežęs smuiką, norėjo pagroti tėvui. šiemet tė-
vas iš berlyno niekur nevažiavo – nelabai tvirtai jaučia-
si. nori atvažiuoti į lietuvą, bet niekas nesiima tvarkyti 
dokumentų.

1987 12 08. pas mus apsilankė vokietijos valstybinės 
bibliotekos generalinė direktorė dr. friedhilde krause 
(mergautinė pavardė janait). ji 1964 m. įkurtos baltisti-
kos komisijos narė, pirmininko pavaduotoja, pažįsta ber-
lyne gyvenantį švėgždą. vienoje baltistų konferencijoje 
dailininkas suruošė savo grafikos darbų parodėlę. gra-
viūros turėjo pasisekimo – bibliotekos darbuotojai visas 
nupirko ir labai nepigiai. švėgžda glaudžiai bendrauja su 
keramiku jonu kvedaravičium, neretai jį aplanko.
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PA r o d A  V i l n i u j e
1987 08 16. vilniuje, parodų rūmuose, atidaryta berlyne 
gyvenančio Algimanto švėgždos piešinių, grafikos ir ta-
pybos paroda. žmonių daug, labai atidžiai žiūri, skaito 
įrašus. tik vienas keturiasdešimtmetis vyras 12 metų 
berniukui pasakė: „Įdomu, bet tai jau praeitas etapas.“ 
žiūrovai labiau gilinasi į grafiką, piešinius; tapyba atvi-
resnė, daiktiška, be paslapčių. Įdomus rugio ciklas, pa-
galiukų piešiniai juodame fone – nelengvas uždavinys 
suteikti reikšmę tokiam mažareikšmiam objektui. tačiau 
visas ciklas daro emocinį poveikį. skaitau tekstus iš gra-
fikos darbų. štai kai kurie.

Odinė tabokinė. „liūdnos liūdnos dienos, sunku užsi-
miršti ir šitie maži piešinėliai plunksna, kinišku tušu bei 
akvarele truputį ramina, lyg ir prasmę dienai suteikia.

berlynas, liepos 26 diena. švėgžda.
kur man dėtis? 84“
Patisonas Martynui. „mano sūnus martynas vilniuje 

rašo operą. tai bent. 1984.“
Peilis. „per visą gyvenimą dariau ir dariau gyveni-

mą. ne kartą galvojau, kaip man išeit ir įsikurt atskirai 
nuo gyvenimo, bet ką bedarau – teišeina gyvenimas, kad 
manęs ir nelieka.“

Kišeninis laikrodis. „ir kol supratom, kad mūsų riba – 
begalybė, ir šimtmetį visą gaidys išgiedojo per vieną vie-
nintelę naktį. 1984.“

Duonos puskepalis. „paskui niekas nesuprasdavo, ko-
dėl ji tokia sausa visų užmiršta vieniša dar vis manęs ji 
laukia kamaros lange.“

Biblija. „kai baigsiu visus savo darbus, laisvą užsi-
dirbtą sekmadienį atsigulęs žolėj, norėčiau dar pamatyti 
tėvynę, kam nedavė laiko gyvenimas.“

Kiaušinis. „taip tylu, kad net varis pajuodo ir kerpėm 
apaugo langai.“

Mylimiausias mano rugelis (iš ciklo išmintis). „egip-
tiečių išminčiai mokino: „žmogaus siela – kosmoso slė-
pinių raktas.“

kitą kartą aplankius parodą užrašai neatrodė tokie 
svarbūs, ieškojau paveikslų be jų – santūrios kompo-
zicijos, preciziškai, meistriškai atlikti. iš tapybos darbų 
labiausiai patiko Patisonas (1984), iš grafikos – Obuolys 
(1984), Granatas (1985).

1987, spalis. skaičiau vaidoto recenziją apie Algi-
manto švėgždos parodą. yra įdomių minčių, reikšmingų 
pastebėjimų, bet apie tokią parodą, tokį autorių reikia 
rašyti su didesniu pietizmu. liko nepastebėti kai kurie 
grafikos darbai, ne visai įtikina priekaištai dėl tapybos 
darbų fono ir objekto stilistikos nesutapimo. vaidas ne 
visai suvokė ir rugio šiaudo ciklą.

1994, birželis. reikšminga dailininko švėgždos gyve-
nime vasara. druskininkuose gyveno jo bičiulis, m. k. 
čiurlionio muziejaus vedėjas Adelbertas nedzelskis. jis 
su švėgžda palaikė korespondencinius ryšius. ryšiai, 
draugystė, apsilankymas atsispindi nedzelskio išleis-
toje knygoje Algimanto Švėgždos viešnagė Druskininkuose 
(2008). ištrauka iš 1993 11 12 laiško nedzelskiui: „šią 
žiemą labai norėčiau užbaigti ciklą Amerikos indėnams, jų 
stiprybei ir vilčiai duoti dvasios. o čia gimė jau (pernai 
vasarą) naujas ciklas Kurdų žmonėms. seniai jau stebiu jų 

nelaimes ir kraupų likimą ir dar kraupesnį pasaulio sti-
priųjų abejingumą jiems.“ (p. 19)

birželio 1 d. – kauno paveikslų galerijoj švėgždos 
parodos atidarymas. susirinko būrys bičiulių, gerbėjų, 
kai kas prašo autografų. birželio 5 d. atvyko į druskinin-
kus ir čia buvo savaitę. per tas dienas pastelės technika 
sukūrė daugiau nei dvidešimt paveikslų. nedzelskis: 
„pirmiausia čiurlionio kieme augančios obelys. maža-
me plote, tik truputį pakeičiant žiūrėjimo tašką, vieną 
po kito piešė paveikslus, perteikiančius nuotaiką, čiur-
lionio artumą, obelų charakterius, sukurdamas muzika-
lų poetišką ciklą. dar tęsdamas ir tobulindamas pirmąjį, 
pradėjo liškiavos ciklą ir galiausiai, kaip kulminaciją – 
raigardo slėnio triptiką.“ (p. 24) ciklą Čiurlionio obelys 
sudaro vienuolika paveikslų, Liškiavos vienuolyno ansam-
blis – septyni. švėgžda: „galvoju – paskutinė diena, jau 
viską viską padariau, norėjau kažkur ar į žemę įlįsti, ar 
paskristi, ar į vandenį nerti. nuėjau prie to upelio [rai-
gardo slėnyje], nusirengiau iki pusės apsipyliau. sakau 
Adelbertui, dabar jau aš pasikrikštijau...“ (p. 64)

birželio 14 d. vilniuje danutė jakubėnienė paruošė 
laidą Savaitė Lietuvoje. Dailininkas Algimantas Švėgžda. Į 
klausimą, kokią svajonę turėtų joninių naktį, atsakė: „Aš 
bijau, kad lietuva neišliks laisva. svajonė surasti papar-
čio žiedelius, kad išliktų laisva...“ (p. 70)

pora laiškų iš berlyno ištraukų: „esu kaime, pra-
tinuosi vėl žalią pasaulį mylėti, juo grožėtis, bet sun-
ku, labai žemas kraujo spaudimas, kartais nepastoviu“ 
(1995 06 11); „...kai jubiliejai, reikia savyje ieškoti to tei-
giamo augalėlio, kuris čiurlionio, donelaičio ar vydūno 
paunksmėje išaugo“ (1995 10 14; p. 81).

iš švėgždos tekstų: „rex. kelias nuo raigardo slėnio 
iki karaliaus sosto pasibaigė. pasigirsta senajam egip-
te išmokta malda: „...lydėjo mane, kad matyčiau grožį 
tavo.“ (p. 91)

1996 m. liepos 4 d. berlyne mirė Algimantas švėgžda. pe-
lenai, vykdant mirusiojo valią, parvežti į lietuvą ir išberti 
į šventosios upę ukmergės rajone. vilniuje, čiurlionio 
name, rugsėjo 26 d. buvo dailininko mirties paminėji-
mas, 1997 m. spalio 16 d. ten pat surengta paro da Čiur-
lionio obelys (eksponuoti visi tuomet sukurti paveikslai). 
manau, kad daugelis žiūrovų pajuto švėgždos paveikslų 
artumą čiurlionio kūrybos dvasiai.

PAV e i k s l A i
Algimanto švėgždos paveikslų ilgai neturėjau: iš pradžių 
nelabai patiko,  vėliau tapybos drobės tapo sunkiai įper-
kamos. dar vėliau – liga, dailininkas apsigyveno berlyne. 
1992 m. vasarą švėgždą aplankęs vaidotas parvežė dova-
ną – grafikos darbelį Erškėtrožių uogos (1990), man atidavė 
ir jam dovanotą graviūrą Medis (1986). kitus iš šeimos įsi-
gijau 2008 metais: grafikos darbus Bažnyčia (1986), Patiso-
nas (1984), du piešinius (bažnyčios interjero ir skulptūros), 
porą akvarelių Vengrijos motyvai: Hartobagy ir Vengrijos 
motyvai: Žirgas (abu 1975). dailininkas Arvydas šaltenis 
dovanojo švėgždos grafikos darbelį Laisvės šulinys (1983). 
visi reprodukuoti albume: vladas žukas. susitikimai su 
daile (2009).



A l g i m A n t A s  šv ėg žd A . Trys obelys su mėlynu namu fone, 1994

A l g i m A n t A s  šv ėg žd A . Medžiai prie Liškiavos vienuolyno, 1994



m i c h a i l  še m i a k i n . 
kostiumo baletui stebuklingas riešutas 
eskizas, 2005

m i c h a i l  še m i a k i n . A. bloko dramos Aktorių namelis iliustracija, 1987

m i c h a i l  še m i a k i n . iš serijos Pasivaikščiojimas, 1988

m i c h a i l  še m i a k i n . 
i. stravinskio baleto Šventasis 
pavasaris personažas, 1993

m i c h a i l  še m i a k i n . Petras Didysis, 1990
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Jei nacija neturi kultūros, jos egzistavimas yra beprasmis
d m i t r i j  l i c h A či o v

d i d e l i s  „ r u s i š k A s i s  ž y G i s “

Ar pastaraisiais metais jūsų parodų tempas nesumažėjo? Kiek 
apytikriai jų įvyksta per metus?
jūs smarkiai perdedate dėl mano parodinės veiklos. la-
bai mažai rengiu parodų, nedirbu su galerijomis – pasi-
traukiau iš galerijų verslo.

Kodėl?
todėl, kad dvidešimt penkerius metus išdirbau pagal su-
tartis, tai man buvo sunkus, psichiką ir kūrybą gniuždan-
tis reikalas. mat kad ir koks būtų galerininkas, – geras 
ar ne itin, – jis visad stengsis daryti spaudimą dailininko 
kūrybai. Aš tiesiog pavargau nuo kovos už savo kūrybi-
nę nepriklausomybę ir seniai nedirbu su jokia galerija.

Menininkas ir 
meno metamorfozės 
Michailas Šemiakinas – vienas įdomiausių bei itin vaisingai kuriančių nūdienos dailininkų. 
Jį žino visas pasaulis. Nuo to laiko, kai Šemiakinas 1971-aisiais prievarta buvo atplėštas nuo 
mylimo Peterburgo ir išguitas iš Sovietų Sąjungos, jo kūrybinis gyvenimas ne tik nenuslopo, 
bet rutuliojosi tarytum su didesne jėga ir pagreičiu. Šiandien šešiasdešimt septynerių metų 
tapytojas, skulptorius, architektas, pedagogas ir mecenatas gyvena bei dirba trijose šalyse – JAV, 
Prancūzijoje ir Rusijoje. Tačiau ir kitiems kraštams kliūna skanių jo kūrybos vaisių. Paskutinė 
Lietuvos gauta dovana – pačioje praėjusio teatrinio sezono pabaigoje Nacionaliniame operos 
ir baleto teatre įvykusi nuostabi baleto „Kopelija“ premjera, kurios dekoracijas, kostiumus bei 
libretą sukūrė Michailas Šemiakinas. O štai milžiniško pasisekimo sulaukusi menininko tapybos 
darbų paroda, surengta Lietuvos Rusų kultūros centro drauge su Vilniaus galerija „Vartai“, 
įvyko gana seniai – 1997-ųjų balandį–gegužę. Tuo metu ši kolekcija buvo parodyta ir Latvijoje 
bei Estijoje. Nuo šio įsimintino įvykio ir  prasidėjo mūsų pokalbis.

Bet parodos pasaulyje vis dėlto rengiamos?
galimas daiktas, tik aš ne visuomet apie jas žinau. nese-
niai užbaigiau didelį „rusiškąjį žygį“, įvyko kelios rimtos 
parodos rusijos muziejuose: novosibirske, krasnojars-
ke, nalčike, chanty mansijske ir dar keliuose miestuo-
se. Atvykusį į savo parodą krasnojarsko valstybiniame 
muziejuje mane išskėstom rankom pasitiko simpatiškas 
vyriškis, pasirodo, vietinio dailininkų sąjungos skyriaus 
vadovas, ir džiaugsmingai pranešė, kad būtent pas juos, 
dailininkų sąjungos salėse, kadaise vyko pirmoji kras-
nojarske personalinė mano paroda. jis net parodė bylą, 
kurią vartydamas su siaubu supratau, jog anoje mano 
„personalinėje parodoje“, apie kurią nė neįtariau, nebū-
ta nė vieno mano darbo – vien klastotės. pasidomėjau, 
iš kur jie tuos paveikslus ėmė. man pasakė kolekcininko 
pavardę ir mums pavyko pabendrauti. jis buvo tiesiog 
laimingas, kad pagaliau susipažino su manimi asmeniš-
kai. o į klausimą iš kur gavęs per 30 mano darbų, džiu-
giai atsakė, jog pirkęs juos iš felikso komarovo. buvo 
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niujorke toks juvelyrinių dirbtuvių įkūrėjas, kuris dir-
bo ir su manimi, ir su ernstu neizvestnu, ir su jurijumi 
kuperiu, ir su kitais dailininkais, – pagal mūsų eskizus 
ir mums prižiūrint buvo gaminami juvelyriniai papuoša-
lai. bet galiausiai dėl prastos komarovo reputacijos mes 
su juo išsiskyrėme. šiandien, žinoma, vyksta tyrimas dėl 
krasnojarske mano aptiktų klastočių, jam vadovauja ru-
sijos generalinis prokuroras jurijus čaika.

beje, su juo susipažinome dar tais laikais, kai jis 
buvo teisingumo ministras. kadangi mano fondas (Dai-
lininko Michailo Šemiakino fondas Peterburge – T. J.) rūpi-
nosi pagalba kolpino mažamečių nusikaltėlių kolonijai, 
iškilo reikalas pakeisti tam tikrus įstatymus, kad tiems 
nelaimingiems vaikams būtų geriau gyventi, kad su jais 
dirbantiems praporščikams būtų padidintas darbo už-
mokestis ir panašiai. o čaika – įstabus, puikus žmogus, 
labai tikintis, kasmet apsilankantis senajame Atone – su 
didžiuliu entuziazmu mums padėjo. ir dabar jis atkreipė 
dėmesį į mano krasnojarsko istoriją ir sau pavaldžių dar-
buotojų paprašė rimtai imtis tyrimo, nes klastočių nuo-
latos atsiranda. tai skulptūros prancūzijoje, tai grafika, 
tai padirbiniai mėgdžiojant mano rusiškojo laikotarpio 
darbus. Aš kaip sykis dabar rengiu knygelę suklastotas 
ir nesuklastotas Šemiakinas – dešimtmečius renku darbus 
arba darbų nuotraukas, kuriuos tenka išimti iš aukcionų, 
ir parodau, ką ir iš kur ėmė nusamdyti dailininkai, kuo 
skiriasi klastotės nuo tikrų mano darbų. tad jeigu jūs 
norite turėti šemiakino originalą, reikia kreiptis patvir-
tinimo į vieną iš galerijų, su kuriomis dirbau. galerijos 
ir su manimi, jeigu prireiktų, gali susisiekti, tuomet bus 
išduotas sertifikatas.

beje, apie „šemiakino motyvus“: kasmet išimu klas-
totes iš aukcionų. tik įsivaizduokite: tie, kurie ką nors 
daro mano „motyvais“, turi įžūlumo pasirašinėti darbus 
„m. šemiakinas“ ir gauti už tai pinigus. todėl tenka nai-
kinti ir padirbtas skulptūras, ir padirbtus paveikslus.

Regis, nejučia kliudžiau skaudžią vietą.
taip, rengti parodas vis sudėtingiau. parodos buvo 22 ru-
sijos muziejų programoje, bet kai tik ištiko krizė, supranta-
ma, visi ėmė skėsčioti rankomis ir kalbėti, jog nėra pinigų 
tęsti ekspozicijas. nors dažnai reikalas strigo dėl kokių 

10–15 tūkstančių dolerių – tiesiog, kad būtų apmokėtas 
pervežimas. tokiomis aplinkybėmis esu labai dėkingas 
dmitrijui šatochinui, jaunam vaikinui, vienos uralo an-
glies kompanijos atstovui, kuris, įsimylėjęs mano darbus, 
tapo daugelio parodų ir puikiai išleisto katalogo rėmėju. iš 
valstybės – niekad jokios paramos, nei palaikymo, o meną 
mylinčio vaikino dėka mano darbus, be to, jau neabejoti-
nai – originalus, galėjo pamatyti tūkstančiai žmonių.

s f i n k s A s ,  VA r d u  r u s i j A

Valstybė nepadėjo, tačiau bent jau netrukdė, kaip kad prieš 
daugelį metų, kai jus tiesiog išgrūdo iš tėvynės. O kaip ap-
skritai šiandien, jūsų požiūriu, klostosi menininko ir Rusijos 
valstybės santykiai?
valstybei šiandien visiškai vis vien, kuo užsiima inteli-
gentija, kad tik ji nepaliestų tam tikrų vardų ir tam tikrų 
struktūrų. o ką veikia dailininkai ar literatai, ar blevyz-
goja kaip vladimiras sorokinas kiekviename savo kny-
gos puslapyje, ar rašo nešvankybes, valstybės visiškai 
nedomina. Anksčiau juk valdžios žmonės buvo daug 
įžvalgesni už dabartinius kremliaus veikėjus, mat jie 
puikiai suvokė, kad rusijos veidą parodo jos kultūra. 
bet kurios šalies veidą. jie užmiršo garsiuosius akademi-
ko lichačiovo žodžius: „jeigu nacija neturi kultūros, jos 
egzistavimas yra beprasmis“, kuriuos, suvokdamas, kas 
vyksta rusijos mene ir kultūroje, jis ne kartą yra sakęs 
ir rašęs – tai tapo mano būties šūkiu. manau, jei taip šį 
šūkį iškabinus kremliaus kabinetuose, gal metams bė-
gant, žiūrėk, ir valdininkai ką nors suprastų.

Jūs asmeniškai pažinojote Dmitrijų Sergejevičių Lichačiovą?
taip. dabar išėjo keli tomai jo straipsnių, antrame ar 
trečiame tome yra keletas straipsnių apie mano kūrybą, 
mano paminklus – puiki, kuo subtiliausia analizė. mes 
bendravome su lichačiovu, ir tai, kad mano paminklas 
petrui i stovi petropavlovsko tvirtovėje, visų pirma – jo 
nuopelnas. dmitrijus sergejevičius mane labai pralinks-
mino niujorke, pamatęs šį darbą ir pasakęs, kad jis turė-
tų būti pastatytas peterburge. mes gėrėme arbatą mano 
dirbtuvėje, jis paprašė nudengti nebaigtą – jis tebebuvo 
iš plastilino – darbą ir, pamatęs tą sudėtingą, neviena-
reikšmę skulptūrą, tuoj pat pareiškė, kad jos vieta pe-
terburge. Aš tik nusijuokiau, užuot atsakęs, ir, pasirodo, 
labai užgavau akademiką. tačiau sovietų sąjunga dar 
tebegyvavo; šemiakinas iš jos ištremtas visiems laikams, 
taip pat „toli pasiųstas“ tarybiniais metais petras i, o ir 
pavaizduotas akivaizdžiai ne socialistinio realizmo ma-
niera... Akademikas paniuro, pamenu, sėdėdamas prie 
stalo, ir tarė: „jūs menkai manimi tikite, miša.“ o po 
dvejų metų išaiškėjo, kaip kovota už šią idėją komunis-
tų partijos ck, kaip, be dmitrijaus sergejevičiaus licha-
čiovo aktyviai dalyvavo tuometinis rusijos pasiuntinys 
prancūzijoje (lig tol – vašingtone, ten ir susipažinome) 
jurijus dubininas – puikus diplomatas, nuostabus, inte-
ligentiškas žmogus, ir kiti žmonės. ir apskritai, kiek vis-
ko teko įveikti, kad petras i pagaliau pajudėtų reikiama 
kryptimi – iš vašingtono į peterburgą!
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O kada atsirado Peterburgo sfinksai?
1995 metais. tai buvo Anatolijaus sobčiako, su kuriuo 
draugavome, užsakymas.

Kodėl būtent sfinksai?
nes rusija – sfinksas, kaip daugelis rašė. pagaminau 
bronzinius eskizus, nes iš pradžių neradome rėmėjų, 
kurie duotų pinigų išlieti juos natūralaus dydžio – 5 m 
ilgio ir 6 m aukščio. idėjos, labai artimos sobčiakui, būta 
tokios: sfinksai stovi vienas priešais kitą, ant vieno iš jų 
pjedestalo žmogus degasi cigaretę ir įdėmiai žiūri į kai-
myninę figūrą, sėdinčią ant pakylos prie kito sfinkso; 
žmogus su šautuvu žiūri į baltagvardietį, kuris irgi de-
gasi cigaretę. norėjau atskleisti tragediją, kuri vyko po 
1917 metų, kai tėvas ėjo prieš sūnų, sūnus – prieš tėvą, 
brolis – prieš brolį. rusijos paslaptį ir tragediją vaizduo-
ja sfinksas, kurio veidas sudėtas iš dviejų dalių: perpus 
moteriško pavidalo, perpus mirties... o jei nusimanote 
mitologijoje, žinote, kiek žmonių pražudė sfinksas, tų 
žmonių, kurie negebėjo įminti jo mįslės.

Vadinasi, pritariate minčiai, kad Rusija – sfinksas?
taip, pritariu.

Ir Rusija iki šios dienos juo išlieka?
tokia mat jau gimusi... Aš gimiau maskvos centre, augau 
vokietijoje, bet vis dėlto niekad su rusija nesu nutraukęs 
ryšio. ir dabar jai tarnauju, ir tarnausiu. tik perprasti, nu-
spėti, kas ten artimiausiu metu gali nutikti, neįmanoma. ta-
čiau viena nuspėjama: gero visad maža, gero reikia laukti.

Sykį jau prakalbome šia tema... Kaip, jūsų manymu, dėl jūsų 
ankstyvąja vaikystės ir ilgamete sąmoninga „užsienine“ pa-
tirtimi, ką būtent iš rusiško paveldo derėtų perduoti iš kartos 
į kartą?
pirmiausia reikia surinkti tai, kas buvo sukurta ir pamė-
ginti parodyti kitoms šalims, Amerikai, kokios gi būta tos 
tikrosios rusų kultūros. Įskaitant ir tarybinius metus – 
nepaisant to, kad viešpatavo socrealizmas ir dailininkai 
nonkonformistai buvo persekiojami.

Buvau nustebinta iš vienos publikacijos sužinojusi, kad jūs net 
Rusijos liliputų cirką esate nuvežęs į Venecijos karnavalą.
taip, buvau pakviestas, kad pagerinčiau rusijos reputa-
ciją. prieš tai rusai ten dukart žiauriai susikirto – su juo-
daisiais ikrais ir su kazokais.

Venecijos karnavalui prireikė valstybės dalyvavimo?
na taip, juk rusija „atkuria gerą vardą“, „dirba prie ša-
lies įvaizdžio“... juk ne vien kurševeliais garsėti. kur-
ševelis – tai tik smulkmena. rusų pradeda patylomis 
nekęsti anglai, europiečiai... Amerika, tarkim, prie vis-
ko priprato. tačiau savo elgesiu „naujieji rusai“ sukelia 
tylią neapykantą ne tik savo namuose, bet ir visur, kur, 
nusipirkę prabangias vilas ir dvarus už „sąžiningai už-
dirbtus“ pinigus, apsigyvena. todėl, kai mudu su žmona 
sara važinėjame po pasaulį, stengiamės viešai mažiau 
kalbėti rusiškai, kad ne iš karto prasidėtų tokios šnekos: 
o ar jūs žinote, girdėjote, ką neseniai padarė rusų mafija, 
kuo užsiima rusų oligarchai... bjauru. rusai šiandien aso-

cijuojasi tik su Abramovičiaus ir kitų oligarchų pinigais, 
su kurševeliu, visišku neišprusimu ir chamišku elgesiu, 
nemokėjimu elgtis draugijoje. su beprotišku neabejotinai 
lengvai įgytų pinigų švaistymu, nes dorai uždirbtus pi-
nigus žmonės taupo, o ne mėto. tai, žinoma, atstumia. 
tačiau šiandien pasaulis mato ir girdi, deja, būtent šitai. 
o dar – grįžimas prie stalino idealų, tai irgi mažai kam 
patiksiantis dalykas. seniau, jei kalba pasisukdavo apie 
rusiją, tuoj ore imdavo sklandyti rostropovičiaus, sol-
ženicyno, čaikovskio, diagilevo vardai, rusiškų baletų 
pavadinimai. o dabar? kokie diagilevai, kokie rusų ba-
letai? todėl šiandien stengiamasi dirbti, kad būtų page-
rintas rusijos įvaizdis. tam reikalui iš valstybės imami 
beprotiški pinigai, kažin kokios grupuotės triūsia slapto-
se organizacijose, atmintinosios Kardo ir žagrės sąjungos 
sueigose, atseit – išgelbėkime rusiją ir jos įvaizdį. o ką 
jos iš tikrųjų veikia ir kuo tas rusijos įvaizdis skaidrina-
mas, švarinamas ir prausiamas, deja, nematyti.

Tad ką iš didžiulių rusų kultūros paveldo turtų, jūsų many-
mu, vertėtų išsaugoti ir nuolat perduoti? Jūs jau sakėte, kad 
reikia parodyti tai, kas nebuvo atskleista nei pačiai Rusijai, 
nei pasauliui.
taip, egzistavo nuostabi rusų knygos grafikos tradicija. 
galima būtų ilgiausiai vardyti autorius, bet iškart į gal-
vą ateina prašmatniausi meistrai: genialus akvarelistas 
ir iliustruotojas fonvizinas, mano mokytojas kibrikas, 
lebedevas, kravčenko, favorskis, mitrochinas, stulbi-
nantis vaikų literatūros iliustruotojas konaševičius, dar 
ilja kabakovas – nūdien aršus konceptualistas, o anuo-
met – puikus knygų grafikas, tęsęs konaševičiaus liniją. 
kai konaševičius mirė, iljai net buvo pavesta pabaigti 
jo pradėtą darbą – jis kuo šauniausiai susitvarkė su ta 
sudėtinga užduotimi. gaila, bet vakarai nepakankamai 
pažįsta Xviii amžiaus rusų meną, pavyzdžiui, nuosta-
bius portretistus rokotovą, borovikovskį, levickį, Argu-
novą, višniakovą, baudžiavos laikų portretinės tapybos 
mokyk los meistrus. jie nežinomi, nes rusijos kultūros 
ministerija – visiškai bejėgė įstaiga, dar vargana ir dėl el-
getiško biudžeto. juk net jeigu pinigai kultūrai skiriami, 
jie kažin kur paslaptingai pradingsta.

peterburgo sfinksai
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Labai pažįstama situacija – Lietuvoje maždaug tas pat...
tačiau ne tokie mastai, pripažinkite. dėl to ir darau, ką 
pajėgiu. pavyzdžiui, netrukus, pasinaudodamas patir-
timi ir pasitelkęs nuostabias parodas organizuojančius 
žmones, – eugeniją petrovą ir josifą kiblickį, kurie ma-
nimi pasitiki ir supranta, kad aš visuomet stengiuosi pa-
rodyti ką nors neįprasta ir įdomaus, – mėginsiu surengti 
peterburgo rusų muziejuje didelę šarūno saukos paro-
dą. ne mano reikalas rengti saukos parodas, tai lietu-
vos kultūros ministerijos problema – jiems nuo seniausių 
laikų aišku, kad prie vilniaus gyvena grandiozinis meis-
tras, kuris šiandien turėtų būti žinomas visam pasauly, 
o apie jo kūrybą, kaip suprantu, vien entuziastų pastan-
gomis išleista tik viena knyga, kuriai pinigų skyrė nuos-
tabus kolekcininkas edmundas Armoška...

Man teko stebėti, kaip vyko knygos leidimo darbai – Lietuvos 
valstybė su tuo neturėjo nieko bendra.
tas pat ir rusijoje. jeigu ne fenomenalus rusų entuziaz-
mas ir jų sugebėjimas išgyventi bet kokiomis sąlygomis, 
turbūt nebūtų įdomiausių knygų bei ekspozicijų pačios 
rusijos teritorijoje. o tuo, ką šiandien savita rusija gali 
pateikti viso pasaulio teismui, turi rūpintis kultūros mi-
nisterija arba tokie žmonės kaip aš, beveik visą gyveni-
mą gyvenantys vakaruose ir suprantantys, ką galima 
padaryti, kur galima eksponuoti ir kaip tai įgyvendinti. 
Aš ne prieš, kad bėgiotų virvele pririštas, visiems kulnus 
kandžiodamas, dailininkas kulikas. turi būti ir tokių 
kulikų, ir visokio plauko šarikovų – gauruotų ir plikšių, 
bet pagalvokime ir apie tai, kaip supažindinti vakarus ir 
su profesoriumi preobraženskiu – irgi neatskiriama rusų 
kultūros dalimi. labai daug šioje srityje daryta ir tebeda-
roma net valstybei neremiant, bet vis dėlto tikrojo rusijos 
meno vaizdo tai nesukuria, apie jį mažai kas žino. tai, 
aišku, kultūros ministerijos kaltė, o visų pirma – vyriau-
sybės, kuri skiria milžiniškas lėšas sportui, bet ignoruoja 
kultūrą. man regis, pasaulyje beliko tik dvi šalys, – viena 
kažkuri Afrikos respublika, kurioje žmonės kelnėmis dar 
nepakeitę klubo raiščio, ir rusija, – kuriose vis dar nėra 
mecenavimo įstatymo. nes ponas putinas – prieš. kartą 
rekomendacinės meno veikėjų tarybos prie prezidento 
posėdyje, – aš irgi dalyvavau, – kai per svarstymus buvo 
pasiūlytas mecenavimo įstatymas, jis pasakė, kad „tai 
būtų dar viena spraga vagims pralįsti“ ir ta dingstimi 
caro mostu išbraukė klausimą iš dienotvarkės. net jeigu 
iš visų mecenatų pinigų bent 30 % tektų kultūrai ir me-
nui, šie tiesiog klestėtų. tokia štai absurdo šalis. visiškai 
nesuprantantys, kas vyksta mene, žmonės pradeda dik-
tuoti sąlygas, kuriomis turi dirbti dailininkai, muzikantai, 
poetai. tai buvo pirmojo putino prezidentinio laikotar-
pio laikais. tuomet dar mes su juo šnekėjomės, buvome 
susitikę, jis žadėjo daug dalykų. nežinau, ar jis tai žino, 
tik anie pažadai taip ir neišsipildė, o man būtent dėl jo 
žadėjimų atsirado keblumų, nes, juo patikėjęs, apleidau 
visus savo amerikietiškus ir vakarietiškus reikalus, idant 
imčiausi padėti rusijos menui ir pagerinti jos įvaizdį.

O kas išsipildė, kas buvo įgyvendinta iš senos jūsų idėjos plė-
toti meninio ugdymo centrus, remiantis sava patirtimi ir ilgus 
metus rinktomis kolekcijomis?

ką tik peterburge atidarėme parodą Mirties įvaizdis mene. 
prieš tai ten pat buvo surengta paroda Rutulys mene. tai 
vyko mano fondo peterburge teritorijoje – per pirmąjį 
prezidentinį laikotarpį putinas jo patalpoms skyrė namą 
nr. 11 sadovaja gatvėje ir privertė vieną iš oligarchų jį 
restauruoti. štai jau septyneri metai fondas organizuoja 
mokslines ekspozicijas, apskritus filosofų stalus, muzi-
kinę koncertinę veiklą – pristatome klausytojams retus, 
paprastai avangardinius vengrijos, lenkijos kompozito-
rius, nuostabius kūrinius rašančius rusus. šiam projektui 
vadovauja profesorius sergejus oskolkovas, o jam labai 
padeda vienas puikių vyresniosios kartos kompozito-
rių – sergejus michailovičius slonimskis, su kuriuo mes 
bendradarbiavome dar tais senais laikais, kai aš buvau 
persekiojamas už tapybą, o jis – už muzikinius opusus. 
taigi fondas vykdo didelius darbus. tačiau iš esmės 
šiandienos jaunų dailininkų tragedija yra ta, kad jie ne-
begauna profesinio išsilavinimo. Aš nekalbu tik apie gra-
fiką, piešimą, skulptūrą ir tapybą – čia, nors ir merdint, 
dar vargais negalais išlaikomas lygis. miršta senoji pro-
fesūra, tikrieji Xviii–XiX amžių rusų akademinės mo-
kyklos – vienos stipriausių ir reikalingiausių – meistrų 
įpėdiniai. jau išėję Anikušinas, moisejenko, kerbelis... 
o naujieji mokytojai, deja, ne tokie gabūs ir ne tokie iš-
prusę.

O jums su savo patirtimi ir kolekcijomis nėra kaip įsiterpti į 
atsilaisvinusią nišą? 
kiek leidžia jėgos bandau tai daryti. neseniai mokslo 
kursą pas mane baigė aspirantai, pagal sutartį su kultū-
ros ministerija atsiųsti iš chanty mansijsko. jauni dėsty-
tojai per tris mėnesius gavo aukščiausio profesinio lygio 
apmokymą. mano programos gana plačios. dažniausiai 
atvažiuoja jaunuoliai, kuriuos aš vadinu švariu popie-
riaus lapu. pats juos atsirenku.

Teko girdėti, kad buvo numatyta jūsų bendradarbiavimo su 
Lietuvos dailės akademija programa.
iš anksto buvau pranešęs, kad tuo laiku, kai dirbsiu lie-
tuvos operos ir baleto teatre, esu pasirengęs susitikti su 
jaunimu, Akademijos studentais. kalbėta, kad mano pe-
dagogine veikla domisi teatrinės dailės katedra. tačiau 
kol kas realiai nieko neįvyko.

O jūsų kaukolių kolekcija ir toliau vis pasipildo?
dalis jų dabar eksponuojamos parodose, skirtose mir-
ties įvaizdžiui mene. mūsų mokslinis principas toks: 
paskelbiame temą ir tris mėnesius vyksta konkursas, į 
kurį dailininkai pateikia naujus darbus arba ištraukia 
kokių senų, tinkamų pagal temą. pirmoje, apatinėje, sa-
lėje eksponuojame mūsų temai skirtą originalią skulptū-
rą, grafiką ir tapybą. Antrame aukšte rodome atvežtą iš 
prancūzijos ar Amerikos mano instituto (Kūrybos filosofi-
jos ir psichologijos institutas Hadsone, JAV – T. J.) medžiagą. 
tuomet aišku, kokios yra temos šaknys, kaip ji išsišakoja 
meno istorijoje nuo seniausio istorinio periodo iki dabar-
ties. taip mūsų jaunieji dailininkai, kartais pirmąsyk eks-
ponuojantys savo darbus, iškart patenka žiūrovo akiratin 
lygiomis teisėmis su žinomais kūrėjais.
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Kokias dar fundamentalias temas ketinate šitaip parodyti?
kartu su rusų kanalu Kultūra esu sukūręs 22 filmus, ir šis 
ciklas dar nebaigtas. paprastai vykstant parodai rodome 
vieną svarbiausią ir du, tris pagrindinę temą papildan-
čius filmus. kita tema bus „šauksmas mene“, paskui, ga-
limas daiktas, – „ranka“, t. y. mano institute tyrinėjamos 
temos. jų jau daugiau nei 500! o takeliai vis nuvingiuoja 
į šalis. paieškos laukas jau maksimaliai išplėstas, bet, jau-
čiu, plėsis iki begalybės. niekad nemaniau, kad atsiras 
aplankai su tokių temų kaip „šlapimas mene“ arba „iš-
matos mene“ tyrinėjimais. jei šiandien imtume šnekėti 
apie šiuolaikinio meno laimėjimus, tarkim, prie pietų sta-
lo, ūmaus būdo šeimos tėvas galėtų tiesiog mostelti jums 
į fizionomiją, pamanęs, jog specialiai iš visų tyčiojatės. o 
normaliuose namuose jūsų mažų mažiausiai paprašys 
pakilti nuo stalo ir pasišalinti. kad ir kaip ten būtų, mes 
iki to priėjome. ir aš – nė kiek ne prieš, nes eksperimen-
tas turi tęstis, menas turi įgyti naujas formas, tegu kartais 
sudarkytas, antiestetiškas ar antietiškas. tik reikia turėti 
saiką ir suprasti, kad esama tikro ieškojimo, bet esama 
ir troškimo sukelti skandalą, patraukti į save dėmesį. pa-
vyzdžiui, kulikas – talentingas žmogus, kuriantis labai 
įdomias, konceptualias fotografijas, esu matęs jas vienoje 
rusų galerijoje vokietijoje. tiesa, nežinau, ar jis pats tai 
daro, ar tiesiog sudėlioja kadrą, „kuria konceptą“, kaip 
dabar sakoma. dabar juk atsirado dailininkų, kurie net 
teptuko į ranką nepaima, tik užsako kitiems paveikslus 
pagal savo koncepciją, o paskui atiduoda juos į Sotby ar 
Christie ir parduoda savo vardu. todėl, jei menas liau-
tųsi vystęsis... na, jei akimirką įsivaizduotume, kad XXi 
amžiuje kur nors Amsterdame sėdi po senovei kokios 
nors garsios olandų tapytojų šeimos ainis ir tapo tokius 
pat paveikslus, ta pačia technika, tuos pačius butelius... 
neapsakomas grožis, bet jums nuo to pasidarytų baisu. 
Atrodytų, lyg būtumėte atsidūrę baisiame sapne, tiesa?

Arba ankstesniame įsikūnijime...
Aišku, menas šiandien patiria labai sudėtingas metamor-
fozes. būtent metamorfozes. todėl, kad atsirado perne-
lyg daug naujų srovių: videomenas; naujos technologijos 
ir plastikos: vadinamasis „skurdusis menas“ – darbas 
su prasčiausiomis ir pigiausiomis medžiagomis; skait-
meninė kamera jau įsiveržė į meno sritį. šiandien foto-
grafai aiškiai pralenkė ir tapytojus, ir grafikus. ko gero, 
tik skulptoriai dar pajėgūs su jais varžytis. šioje srityje 
vyksta labai daug įdomių dalykų. labai geros japonų, 
korėjiečių, kinų skulptūros mokyklos. kinai puikiai su-
pranta, kad būtent menas reprezentuoja naciją ir jos lai-
mėjimus. todėl jie kaip lokomotyvas šiandien veržiasi 
į rinką: kinų dailininkai ir jų įgalioti atstovai dalyvauja 
visuose svarbiausiuose pasauliniuose aukcionuose, kelia 
kainas. ir kinų vyriausybė juos palaiko, puikiai supras-
dama, ką jie daro. todėl kinų dailininkai visokeriopai 
yra pralenkę rusus. ten jau suburta plejada naujų kla-
sikų, kurių darbai kainuoja milijonus dolerių. visi kinų 
meistrai – puikūs technikai, jie nuolatos eksperimen-
tuoja. labai miklūs, nepaprastai talentingi žmonės, turį 
ypatingas smegenis ir ypatingų gabumų – gerai žinoma, 
kiek garsių civilizacijos atradimų ši tauta dovanojo vi-
sam pasauliui.

Ką belieka daryti rusams, ypač gyvenantiems ne Rusijoje? 
Kokį kultūrinį potencialą gausinti, puoselėti, perteikti nau-
joms kartoms?
kurti parodoms skirtas patalpas, panašias į Įsivaizduoja-
masis muziejus, kurį sukūriau Amerikoje, hadsono slė-
nyje. kasmet rengiame įdomiausias temines parodas. 
neseniai su didžiausiu triukšmu atidarėme ekspozici-
ją Batas mene, joje batas traktuojamas ne dizaino raidos 
lyg menyje, kaip kad, tarkim, Dior bateliai ar kitų ma-
dingiausių dizainerių, bet kaip artefaktas, t. y. toks, ko-
kio negali apsiauti. tai pasirodė labai įdomu istoriniu 
požiūriu. štai sara atkasė įdomų faktą: ukrainos mieste 
berdičeve, pasirodo, yra senovinės žydų kapinės, kur 
visi antkapiai padaryti ne iš plokščių akmenų, kaip, sa-
kykim, senose žydų kapinėse prahoje, o yra dvimetrinių 
akmeninių kurpalių.

Gal tai buvo pagrindinis tenykščių gyventojų amatas?
ne vien dėlto (patikrinau: batsiuvystė ir odos išdirbimas 
apavui siūti buvo vienas svarbiausių tenykštės žydų ben-
druomenės verslų, antras po prekybos žemės ūkio pro-
duktais – T. J.), o todėl, kad batas labai svarbus žydų ir 
arabų filosofijoje. Arabai laiko didžiausiu įžeidimu nusi-
auti kurpę ir sviesti nedraugui nugaron, o žydų tas pats 
nusiautas pusbatis metamas jaunavedžiams pavymui, 
kad namai klestėtų, būtų kupini laimės ir visokio gero. 
yra žinoma, kad pagal dnr arabai su žydais tikri broliai, 
tačiau jie nuolat pykstasi ir viską daro priešingai. žy-
dams privalu keltis kaire koja, ją pirmą apauti ir suvars-
tyti, arabams – priešingai. kartais, tiesa, apie tai būdavo 
pamirštama – ir vieni, ir kiti painiojosi: kairiakojis natū-
raliai pradėdavo nuo kairės. žodžiu, mums net pavyko 
gauti berdičevo nekropolio nuotraukų. tikrai, išvien 
batų kurpaliai, kurių nugarėlėse įamžinti velionių var-
dai ir gyvenimo datos. taigi visa didelių kapinių erdvė 
pilna kurpalių – tarytum kokių guliverio batų – ir pri-
mena musulmonų mokyklos priedurį, kur prieš įeidami 
milžinų vaikai nusiavė batus ir movė už horizonto. dar 
vieną įdomią medžiagą mums atsiuntė tiesiog parodos 
išvakarėse. pasirodo, abchazai nešiojo batą – tokį pusiau 
aulinį – ant galvos. mačiau dailininko piešinį, rodantį 
kaip tai buvo daroma. kadaise, labai seniai, abchazams 
apsilankius bizantijoje, imperatorius jiems įkvėpė tokią 

berdičevo kapinės
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simpatiją bei kilnų nuolankumą, kad kaip pagarbos žen-
klą jie pasidarė jo bato kopiją ir sumanė jo pavidalo ke-
purę, t. y. tiesiogine prasme nešiojo imperatoriaus kurpę 
ant galvos – neva, mes po jūsų pėda.

Ar dalyvavo jūsų projekte nuostabus Toronto avalynės mu-
ziejus? Vien ko vertas jų Pelenių skyrius: siužeto, kuriame 
renkantis nuotaką svarbiausias vaidmuo tenka kurpaitei, pa-
sirodo, nuo neatmenamų laikų esama daugelio pasaulio tautų 
pasakose.
mes žinome, kad yra toks muziejus, bet kol kas tiesiogiai 
su juo nedirbome. ir apskritai mūsų teminėse paro dose 
paprastai eksponuojama tik maža dalis ta tema surink-
tos kolekcijos – maždaug sulig mažuoju piršteliu. o su-
sisiekti su visais nespėjame, nes aš viską darau vienas. 
žmonės manęs nuolat klausia: kada jūs miegate? jei 
būtų suteikta parama, jeigu galėčiau išplėsti savo ins-
titutą, pristatyti dirbtuvių, kur galėtų darbuotis jauni 
dėstytojai... 

Girdėjau kalbant, kad turėdamas tokį krūvį, jūs ėmėte miegoti 
net mažiau už savo dievaitį Petrą I, kuriam pakakdavę penkių 
valandų.
pasitaiko ir mažiau. gaila žmonos saros: jau penkta, šeš-
ta valanda ryto, ji tiesiog nebepastovi ant kojų, prašau: 
„eik miegot.“ o ji: „ne, aš palaikymo grupė.“

„ s t u B u r i n i A i “  P r i e š 
„ B e s t u B u r i u s “

Aš užsidirbu pinigų ir iš skulptūros, ir iš teatrinių už-
sakymų, bet kartais kyla pojūtis, kad mane persekioja 
kažkoks nelabasis. vos tik ėmėmės įdomių projektų su 
nuostabiu samaros gubernatoriumi konstantinu titovu, 
kuris užsakė savo miestui paminklą v. vysockiui, tik ga-

vau tenykščio teatro užsakymą sukurti Karalių Lyrą... ir 
skambučiu iš kremliaus tas gubernatorius buvo pašalin-
tas iš pareigų. jo vietos skubiai prireikė kažkuriam oli-
garchui iš dabartinės vadovybės artimųjų rato. paskyrė 
draugą... ir visos mano sutartys sužlugo. kitas pavyzdys: 
chanty mansijsko autonominės srities gubernatoriaus, 
kuris tame mieste sukūrė didžiulę kultūrinę zoną, Alek-
sandro filipenkos prašymu mes pradedame vykdyti 
daugiametį projektą – dirbu ir kaip architektas – statyti 
tarptautinį lėlių meno centrą. už įdomiausią metų pro-
jektą laimime Aukso pjūvio konkursą, aš netgi gaunu dalį 
jam įgyvendinti skirtų pinigų. ir staiga gubernatorius 
taip pat pašalinamas dėl skambučio iš centro.

Nejaugi esate užkerėtas?
kad ne. negera rusijos situacija: vienu skambučiu gali 
paskirti ir pašalinti gubernatorių. o naujieji vadovai apie 
savo pirmtakų pradėtus projektus ir girdėti nieko nenori. 
Absurdiška situacija. naujieji vadovai – kaip štai dabar, 
pavyzdžiui, samaroje – suardo gerai veikiančias struktū-
ras, atsiranda tūkstančiai problemų, uždaromos įmonės, 
žmonės protestuoja. vadovaujant titovui, nebuvo nieko 
panašaus. jis suvokė, ką reikia daryti ir šešiolika metų 
atstatinėjo šią skurdžiausią rusijos sritį. o kai pagaliau 
tai pasisekė, jam buvo belikę dveji metai iki pensijos. ir, 
užuot padėkoję už tai, kas buvo nuveikta ir leidę ramiai 
baigti darbus, jį gėdingai spirte išspyrė iš kabineto.

Atrodo, kad Kremliaus statytiniai niekur nesulaukia pasiseki-
mo. Jums brangiame Kaliningrade prieš gubernatoriaus Boo-
so veiklą, kaip žinome, į gatves protestuoti išėjo rekordinis 
gyventojų skaičius.
visiškai teisingai. čia irgi turėjau problemų. putinas ma-
nęs prašė ir žadėjo padėti, paremti paminklo e. t. A. hof-
fmannui projektą. buvau ten nuskridęs, rinkome vietas, 
fotografavome, sėdėjome kartu su tuo gubernatoriumi. 
prirašyta pusė tonos popierių, prarasta begalė laiko kaž-
kokiems pasitarimams su statybinėmis kompanijomis, 
klausimo apie paminklo vietos keitimą svarstymui – gal 
priešais teatrą, o gal prie namo, kur neva hoffmannas gi-
męs, nors ten tik akmuo belikęs – žodžiu, viskas tuščiai. 
visiškai apsijuokia. pastatyti paminklą hoffmannui jo 
gimtajame mieste... sunku bus jiems išaiškinti ir kas tokia 
käthe kollwitz – žymi antifašistė, geniali moteris, daili-
ninkė, irgi gimusi kionigsberge, ten ir mirusi. lig šiol 
tebevyksta vadinamosios derybos dėl jos atminimo įam-
žinimo. o paminklas hoffmannui jau baigtas: 40 figūrų 
kompozicija su jo personažais, su spragtuku, t. y. dovana 
vaikams, suaugusiems, dovana draugiškiems vokietijos 
ir rusijos santykiams... ir niekas nevyksta. užsienin iš 
rusijos nuplaukia milijardai. o surinkti, esant tokioms 
aplinkybėms, menką sumą, – tiesiog, kad būtų padengti 
jau beveik pagaminto paminklo hoffmannui kaštai, – pa-
sirodo neįmanoma. visa manta ir šiandien tenai.

Taigi, bendradarbiavimas su Rusija problemiškas kaip ir se-
niau?
labai sunku. labai sudėtinga. tik giminių, kaip žinome, 
rinktis negalime. be to, aš turiu dvi tėvynes: didžiąją – 
rusiją ir mažąją – kabardą-balkariją, prie kurios esu Kopelija lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre
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siela ir širdimi labai prisirišęs. ten atrandu nuostabių 
dailininkų, svajoju juos parodyti prancūzijoje. kabardos-
balkarijos prezidentas Arsenas kanokovas buvo ten pas 
mus atskridęs savo asmeniniu lėktuvu, davė interviu... 
man priklauso buvusio moterų vienuolyno pastatas (ku-
riam suremontavome stogą) istorinėje vietovėje, karalių 
pilies teritorijoje greta turo miesto, valanda kelio nuo 
paryžiaus. per vasarą ten apsilanko apie 350 tūkstančių 
turistų. ketiname ten įrengti šiaurės kaukazo dailininkų 
centrą. paskelbėme spaudos konferencijoje žurnalistams 
apie tai, kad kanokovo dėka suremontuosime patalpas. 
ir po to jis be pėdsakų pradingo iš akiračio. prancūzai 
manęs vis klausinėja, klibina, jau sudarytas architektū-
rinis planas, nes kanokovas viešai prisiekė: „Aš kaip 
oligarchas viską apmokėsiu!“ kalbama apie 2–3 milijo-
nus eurų, reikalingų 2 tūkst. kv. m patalpoms sutvarky-
ti. tačiau kanokovas savo pažado neištesėjo. o kai aš 
jam pasakiau, jog net nežinau, ką sakyti prancūzams, jis 
atsakė, kad jam į visus prancūzus nusispjauti... tai yra 
žmogus, kuris, eidamas tokias aukštas pareigas, privalo 
galvoti apie tarptautinius santykius. juolab kad 2010-ieji 
paskelbti prancūzų–rusų kultūros mainų metais, tai yra 
pats palankiausias momentas ką nors atidaryti ar bent 
jau pradėti statybas, paskelbti apie tai. nieko panašaus. 
kas jam darbo! jam rūpi tik tai, ką jis visą gyvenimą darė 
kaip bankininkas.

„ A š  G r ą ž i n u 
h o f M A n i A d o s  d VA s i ą“ 

Sugrįžkime į Lietuvos operos ir baleto teatrą. „Kopelija“ Lie-
tuvoje turi gerą, ilgą istoriją, pradedant prieškariu. Ji nuo pat 
pradžių buvo susijusi su Peterburgu. Kaip manote, ar pratęsėte 
čia rusų baleto tradiciją, rusų teatro mokyklą? Ar atpažinote 
ją šokant čionykščiams baleto artistams?
Apskritai aš neužsiimu baletu. Aš – ne teatro dailininkas. 
jei norite kalbėti apie baletą, geriau pasikalbėkite su po-
nia sarah de key, mano žmona, kuri buvo balerina, mo-
kėsi, šoko, ji visa ko žinovė. Aš mėgstu baletą, bet sakyti, 
kad perkeliu tradiciją... Aš nieko neperkeliu.

Turėjau galvoje rusų teatro dekoracijų tradiciją.
tas taip, žinoma.

Ar ji tiko Lietuvos teatrui? Ar sutampa estetiniai pagrindai, 
meninė kalba?
žinoma. čia žmonės viską supranta, priima, aš labai 
džiaugiuosi, kad dirbu būtent šiame teatre. hoffmannas 
čia turi pagaliau įgyti hofmanišką pavidalą. Aš grąžinu 
šiam spektakliui hofmaniados dvasią, paties hoffman-
no dvasią. juo labiau kad tai labai sudėtinga, fantastinė 
novelė, kuri neturi nieko bendra su libretu, parašytu 
delibes’o drauge su kitu bendraautoriumi. todėl aš, 
kaip paprastai, parašiau naują libretą, sumaniau nau-
ją koncepciją, kaip jau buvau daręs peterburge statant 
Spragtuką ir Stebuklingą riešutą. peterburge sukūriau dar 
tris baletus: Šventasis pavasaris, Nuolankioji ir Metafizinis 
baletas.

Ar esate patenkintas lietuvių trupe, gamybinių dirbtuvių kū-
rybine būkle?
trupė labai susidomėjusi dirbo spektaklyje, jie tikri entu-
ziastai. labai puikios jūsų kostiumininkės, siuvėjos, va-
dovaujamos mano asistentės kostiumams martos vosi-
liūtės, kuri labai daug prisidėjo, kad spektaklis būtų kuo 
geresnis. nuostabus apšvietėjas levas kleinas, dirbąs 
dieną naktį. malonūs, inteligentiški žmonės. todėl ir gal-
voju, kad šita Kopelijos versija turėtų suintriguoti žiūrovą. 
man nepaprastai patiko ir šokėjai – labai įdomi trupė, su 
kuria šį baletą pusmetį rengė kirilas simonovas.

Čia tiktų skaitytojams priminti, kad pirmasis Marijos teatro 
baleto solisto Kirilo Simonovo, kaip choreografo, darbas buvo 
2001 m. su jumis pastatytas Hoffmanno „Spragtukas“. Šiuo 
spektakliu jaunasis baletmeisteris sėkmingai apgynė diplomą 
Peterburgo Rusu baleto akademijoje.
praėjo devyneri metai nuo premjeros, o spektaklis lig šiol 
susilaukia anšlago. neseniai laikrašty Известия skaičiau, 
kad pirmąsyk marijos teatro istorijoje spragtukas pagal 
kasos įplaukas pralenkė Gulbių ežerą. man tai – didelė 
garbė.

Vadinasi, jūsų kūrybinė sąjunga su Kirilu Simonovu buvo 
patikimai išbandyta dar prieš Vilnių. Publika sužavėta, nes 
šįkart jam pavyko įstabi choreografija, primenanti jūsų plastiš-
kas, tarsi irgi šokančias dekoracijas. Šis neįprastas „rimuotas“ 
reginys tiesiog pakeri. Priimkite mūsų nuoširdžiausius sveiki-
nimus didžiulės sėkmės Vilniaus scenoje proga!
dėkoju.

kalbėjosi t at j a n a  j a s i n s k a j a

pokalbis vyko rusų kalba, 
į lietuvių kalbą vertė i n A  t e r v y d y t ė

nuotraukos martyno Aleksos ir 
iš michailo šemiakino archyvo

michailas šemiakinas, baletmeisteris kirilas simonovas ir balerina olga 
konošenko statant léo delibes’o baletą Kopelija lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre
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mūsų istorija. vienas prancūziškas filmas

žodžiai palieka, išduoda, žeidžia,
vysto į drėkstančius sniego vystyklus,
ištrina atmintį, kol ima persišviest,
svetimu balsu net leidžia prabilti trumpam 

leidžia sakyt netiesą, kurią lūpos verčia tiesa,
leidžia nebudint tavęs, užmigusios ten, 
kur tavęs nematau, beveik neprisimenu, leidžia
sakyt tau viską ir viską kaip klaidą nuplauti

leidžia pakartot gyvenimą kažkur, kitoje erdvėje,
tuščiame, mažame Paryžiuje, kur tėra
tik vienas viešbučio kambarys, ir viena
kambarinė droviai nuleistom akim leidžia

leidžia pakilt aukštyn, kur Juliette Greco 
sveikina liūdesį ir tada, tik tada leidžia 
uždegt stalinę lempą, kad pabudus neišsigąstum
ir nepultum bėgti į svetimą atmintį pas svetimus žodžius

galų gale jie, žodžiai, leidžia pakilt svetimais
sparnais ir iš erelio lizdo apžvelgt žemėlapį
kur nebėra nei savų, nei svetimų, nei mokančių 
juos ištarti, nei oro, bet jau nėra ir tavęs 

j u l i u s  k e l e r a s

tik kraujas

kraujo lašas ieškantis savo formos,
savo namų, savo lovos, kėdės,
savo, tik savo rūbų, kurių niekas
jokia gedulo proga nebūtų vilkėjęs 

kraujo lašas jau neskęsta žaizdoj,
jis neseniai išsigelbėjo, jam paprasčiausiai
pavyko išvengti tvarsčių baltų sterilumo
jo greitį ir įkarštį stabdančio alkano audeklo

kraujo lašas norėtų pažvelgti į veidą,
trissyk išdavusį veidą, išgirsti krūtų
prisipažinimą, dubens nuopuolio istoriją,
gerai nuslėptą šlaunų išdavystės grafiką

jis norėtų žinoti „kodėl“, jam nerūpi
„kas“ ir „kaip“, jis vis dar toks naivus
tas didelis, tiek patyręs, išsirpęs,
veidrodinis nesustojantis lašas  

kraujo lašas – nei budelis, nei teisėjas,
ašaros lašas dvynys jo, tačiau šis netrunka
pailsti, tad jis teka greičiau ir greičiau,
kol galiausiai lieka tik kraujas

kažką apie ugnį

aš paskandinsiu tave žaizdoj –
svetimoj, kažkieno paliktoj, užmirštoj
žaizdoj, kurios niekas neieškojo,
neatsišaukė, neprisipažino

kurios jau šitiek metų niekam
neprireikė, kuri gulėjo ilgai ir saugiai,
uždengta, tik iš toli nesimatė –
įkapėm ar naujagimio skraiste

tu pamatysi, kaip ten keičiasi metų laikai,
kaip tave kažkas ten nuolat atsimena 
ir sugrįžti namo jau tereiškia sugrįžti
prie svetimų, visada užrakintų durų

kur prie svetimo dujų baliono
tavęs laukia senyva palinkus moteris
su uždegtu degtuku, begarsėm lūpom
šnabždančiom kažką apie ugnį
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apie tavo sielą

kartais man rodos, kad tavo siela negrįžo iš rūko,
kad ji braidžioja, ieškodama išeities, šlapia iki kelių
žolėj, tyčia kartais skaudžiai klupdama ant akmens

kartais beprotiškai metasi bėgti, išgirdusi
karvės varpelį, o kartais užtyla ir niekas,
net debesys, jos negali prakalbint

girdžiu, kaip ją persekioja jos pačios vardas,
jos pačios pėdų garsas, praskiriantis jauną,
putojančią žolę, stiprėjantis iki alpulio

kartais man atrodo, kad ji ne keliauja, o stovi
kaip įbesta, o rūkas tampa jos burlaiviu, skrodžiančiu
nebesuvaldančius geismų juodus miškų masyvus

tavo siela tokia švari, kad persišviečia net sutemus –
pasitaiko, kad mėlynas ryto peilis jos nesuradęs
taip ir pranyksta už horizonto

– kas piešė tuos gamtovaizdžius? – klausia ji,
– kam priklauso šios upės, vilgančios mūsų krantą?
– ar esama dar, be manęs, ko negali matyti?

kartais ji ima persekiot jauniklę stirną,
o kartais apsimeta jauna, ką tik įžadus davusia
vienuole, dar gerokai iki susitikimo su Viešpačiu

būna, kad tavo siela ima išsisukinėti, meluoti,
nevykusiai gudrauti ar beveik už dyka siūlyti
strazdanotus savo krūtų obuoliukus gatvėje svetimšaliams

neretai ji stovi ant kampo su vietiniais,
iškišus liežuvį ar rodo nepadorius gestus
net debesims

aš nežinau, bet turbūt būna akimirkų,
kai užsisvajojęs nepastebiu, kaip tavo siela
virsta kūnu

tavo burnoj

aš galiu globoti mirštančius,
netgi tuos, kurie spjauna
į veidą, netgi tuos, kurie
neša save į vienadienių
loterijų kapines

tačiau šiandien aš esu ten,
kur tavo lūpos yra gražesnės
už mirtį ir, tik tu nesupyk,
aš esu amžinas vyšnios
kauliukas tavo burnoj

viena

kai neliks tau manęs, vis tiek
kažkur žydės kiparisas ar bent
jau netyčia apšvies tau krūtis
sekmadienį, vos tau pakirdus

vos tau atsistojus prie lango,
veidu į taką, veidu į šviesą,
užliejančią sodą, veidu
į mėlyną tyrą balandį

kai neliks tau manęs, vis tiek
kažkur vaikas pieš ant uolų
žaibus ir vėjus, nežinodamas,
kad tu jau viena
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nykštukas

nieko nėra baisiau už nuogą nykštuką
įsauly valgantį obuolį, kartais net
tampantį matomu, kartais tampantį
bespalve, įsišiepusia, pastėrusia kale

kartais įgaunančia formas, kurių
nesuvokiam, kurios ima palaipsniui
valdyti mus, kurios žino,
kaip įjungti elektrą ir vandenį

kurios žino, kaip auklėti jaunąją
kartą, nurodant vietas kino salėj,
nurodant vietas ekrane, kurias
reikia išbraukti, išmušt neatstatomai

nieko nėra baisiau už nuogą nykštuką
įsauly valgantį obuolį –
kol tu pašoki ir tavo nakties
marškiniai tampa jo kraujo vėliava

darkart sakau, jei iškeliausi šįryt,
pasiimk tik būtiniausius daiktus,
nes nykštukas yra pavydus
ir, deja, ne vienintelis

herbas ar skaičius

jeigu ištiesi delnus ir užsimerkęs
ilgai juos laikysi, gali taip atsitikti,
jog jie taps veidrodžiais

arba juos užpildys naktis kaip lauke
paliktą tuščią paprasto balto stiklo 
lėkštę, kur buvo rinkti juodieji serbentai

jeigu ištiesi delnus ir užsimerkęs
ilgai juos laikysi, iš ryto gali ten rasti
vieną seną kapeiką su aptrintu Iljičiaus veidu

arba jei tau labai pasisektų –
nuogą mažą Venerą, juokingom
penkių kapeikų didumo krūtim

blogiausiu atveju, jei užsimerksi, 
ištiesi delnus ir nieko nerasi,
tai dar ne blogiausia

jie liks tušti
kaip išdžiūvusios 
ašaros

pačiam sau

tau dabar reikia, paprasčiausiai
reikia surasti slenkstį,
už kurio galėtum užkliūti

ir paspausti durų skambutį
ten, kur nėra begalybės
nei nesibaigiančių laiptų

skaičių nei įvykių, datų,
nieko, kas primintų ant kėdės
numestą keliautojo rūbą

kas primintų tave, stovinčią prieblandoj,
autobusų stoty, nevilties akvariume
neriančią paskui dvi žuvytes

kas primintų debesis, aklai sekančius
paskui lietų, nematomą sapno placentą
ant numiegotos pagalvės

išskustą dienoraščio įrašą,
kuris niekaip neišbluko, o liko
keistu, nuolat maudžiančiu randu
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klausimai, skirti įvairių metodologinių principų 
taikymo kūrybinės veiklos ir jos rezultatų anali-
zei, kyla iš idėjų ir požiūrių pliuralizmo, stipri-

nančio nagrinėjamo objekto neapibrėžtumo požymius. 
Analitinė mintis, apsupta požiūrių įvairovės šurmulio, 
pakrypsta fenomenologinių pažadų link. šios krypties 
kelyje mąstymas išsilaisvina iš tradicinių, pagal akade-
mines nuostatas sudėliotų ribų. čia kūrybos proceso 
aptarimų tekstas klostosi pagal individualų vertintojo 
požiūrį, kurį konstruoja asmeninė kūrinio visumos pa-
gava, emociniai jos impulsai ir intelektinė patirtis, įgyta 
lavinimosi kelyje1.

remdamasis išsakyta mintimi, mėginsiu mąstyti 
apie kelis kūrybą skatinančius veiksnius. prieš akis iš-
kyla naujos didelės giedriaus kazimierėno drobės, re-
gėtos 2009–2010 metais. jose ryškėja autoriaus ištikimy-
bė istorinei patirčiai ir siekis dabartį suprasti tradicinės 
kultūros vertybių rate. šie bruožai suteikia paveikslams 
polifoninį skambesį.

dabarties įvykiai jaudina ir kūrybingą asmenybę, ir 
mus visus, klaidžiojančius civilizacijos atliekų sąvartyne. 
išsigandusi ir vertybinę orientaciją pametusi visuomenė 
ieško istorinėje patirtyje išsigelbėjimo vilties. tapytojo 
pasiūlytas vizualus tekstas ir jo reikšmių gijos žada pa-
guodą prarandantiems viltį.

čia siūlomos temos svarstymą paskatino Algirdo 
šeškaus fotografijų leidinys Archyvas (Pohulianka). 1975–
1983 metų fotografijos, kurį išleido lietuvos dailės muzie-
jus. knygos vertę ir įspūdžio galią taip pat lėmė leidinio 
koncepcijos autorė margarita matulytė, pakvietusi Al-
fonsą Andriuškevičių, levą Aninskį, eglę kunčiuvienę 
ir kitus žinovus pateikti knygoje savo mintis, iškėlusias 
esmines vizualaus teksto ypatybes.

drįsčiau teigti, kad paminėtas Archyvas (Pohulianka), 
pasirodęs 2010 metais, ir kitas ypatingo dėmesio vertas 
leidinys Giedrius Kazimierėnas. Lietuvos istorija tapyboje, 
paruoštas rimanto dichavičiaus ir išleistas prieš metus 
(2009), – tai ne tik esamo kultūrinio gyvenimo faktas, 
bet ir naujo leidybinio žanro manifestacija. žanro, kuris 
suteikia meno kūriniui naują parametrą, „įliedamas“ į 
jį kelių leidinio autorių intelektinį turinį ir tuo aktu su-
reikšmindamas autorinę kūrybą. rezultatas atsiperka 
su kaupu: leidinys tampa ir bendrų pastangų išraiškos 
įvykiu, ir kūrybos reiškiniu, ir sociokultūrine aktualija. 
dar daugiau – jis skatina kūrinių autorius ieškoti nauja-

j u o z a s  A l g i m a n t a s  k r i k š t o p a i t i s

Meno kūrinys ir knyga: 
skirtingų kalbos būdų sąveika

me žanre esamų ir būsimų kūrinių plėtotės krypčių. šią 
mintį mėginsiu paremti faktais.

dviejų leidinių pasirodymą pavadinau sociokultūri-
ne aktualija neatsitiktinai: šiuo metu meno gerbėjai gali 
ne tik pavartyti leidinių lapus, bet ir susipažinti su daili-
ninkų kūrinių ekspozicijomis ir jas aptarti: kazimierėno 
drobės kabo trakų pilyje, šeškaus išradingai sukompo-
nuota fotografijų ekspozicija veikia nacionalinėje dailės 
galerijoje2.

Abu leidiniai – kolektyvinės kūrybos rezultatas. di-
chavičius, svaiginamas kazimierėno tapybos metaforų 
ir simbolių reikšmių griūties, konstruoja iš kazimierė-
no tapybos visumos fragmentų savąjį paveikslų ciklo 
supratimą taip, kad jo paties subjektyvi mintis kreiptų 
žiūrovo dėmesį į detalėse atsirandančias interpretacines 
užuominas. šeškaus Archyvo koncepcijos autorė matuly-
tė komponuoja fotografijas tarsi kurtų scenarijų, rezgan-
tį jos pačios individualiam sumanymui tinkamą vaizdų 
dramaturgiją. čia surinktų fotografijų sankaupa atsive-
ria kaip naivus ir pasauliui atviras fotografo šeškaus 
žvilgsnis – patiklus ir tarsi pabrėžtinai banalus. tylios, 
neišdailintos, dokumentiškai skambančios nuotraukos 
provokuoja žiūrovą klausti ir spėlioti. jos atskleidžia 
leidinio sudarytojų strategiją, kuri aiškiai ir nedvipras-
miškai teigia: žiūrovas turi ne tuoj pat interpretuoti foto-
grafijas, bet žengti pirmą žingsnį aiškumo link – įminti su-
dėliotas vaizdų frazes, suprasti vizualią teksto visumą, 
prabylančią per intelekto galią. fotografijų leidinio, kaip 
ir knygos apie epinį kazimierėno ciklą, autoriai pasitiki 
skaitytojo (vizualaus objekto vertintojo) istorinės savi-
monės branda. Ar šis pasitikėjimas pasiteisina, paaiškės 
vėliau, kai išgirsime atsiliepimus, perskaitysime leidinių 
recenzijas.

Aptariant kolektyviniais veiksmais surežisuotus lei-
dinius, galima vartoti sumanymo strategijos sąvoką. nors 
ji nėra tinkama nusakyti unikalias vieno asmens kūrybos 
apraiškas, tačiau pasiteisina kalbant apie bendrą kelių 
autorių sumanymą. ši sąvoka netiktų kalbant apie au-
tentišką vieno individo rezultatą, nes nepakartojamas 
kūrybinis sumanymas gimsta spontaniškai, veikiamas 
neprognozuojamų impulsų, nepaisančių bet kokio „stra-
teginio valdymo“.

dabar sugrįžkime prie epinio pobūdžio kazimierė-
no tapybos. ją jau nagrinėjęs anksčiau3. dabar, trumpai 
primindamas išsakytų minčių fragmentus, pamėginsiu 
aptarimą susieti su dailininko sumanymo kaitos požymiais. 
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pavyzdžių, liudijančių kūrybinio proceso metu vykstan-
čius pokyčius, aptinkame minėtame dichavičiaus lei-
dinyje. sustosiu ties paveikslo Mindaugo karūnavimas. 
Lietuvos krikštas eskizu, teisingiau tariant, ties pirmuoju 
paveikslo variantu, dvigubai mažesnių matmenų nei ga-
lutinis kūrinys.

kompozicinė paveikslo struktūra, prasminiai „karū-
navimo“ ritualo akcentai skiriami atskleisti istorinio įvy-
kio pasakojimo turinį. esminės minties išraišką dailininkas 
komponuoja scenovaizdžio centre, grupuodamas krikšto 
apeigų dalyvius aplink vizualaus naratyvo ašį. erdvinė 
drobės kompozicija turi tris aiškias sritis – chtoniškąją, 
žmonių kasdienybės ir sakralinę. Į chtoniškąjį lygmenį 
„suvaryti“ žemės ir jos ertmių personažai, o sakralinė sritis 
skirta krikšto apeigos faktui, paveiksle nušvitusiam dieviš-
kos palaimos šviesa. eskizo erdvėje ryškėja kūrinio drama-
turgija: jos elementų konsteliacijos konstruoja diachroninę 
sinchronizuotos elementų slinkties struktūrą.

tokia pat komponavimo maniera išlieka užbaigto-
je, jau dvigubo dydžio drobėje (2,5×3,0 m). bet galutinai 
užbaigtame paveiksle įvyksta esminiai pokyčiai. pakin-
ta spalvų dominantės, išnyksta naratyvo galia, keičiasi 
veikėjų grupių, besivaduojančių iš sustingusios medžia-
ginės paveikslo terpės, judesių išraiška. figūrų grupės 
tarsi suartėja; jos rikiuojasi arčiau karūnuojamo valdovo, 
sumenkindamos aukštųjų dvasiškių vaidmenį. supran-
tama, dvigubai didesnio paveikslo erdvė pateikia savo 
komponavimo bei spalvų dermės reikalavimus. tiksli 
eskizo kopija didesnėje drobėje netektų joje besiformuo-
jančio įspūdžio. originalo „kompaktiškumas“, sutankė-
jusios elementų pozicijos, užgoždamos eskize išskiria-
mas paveikslo struktūros ypatybes, sureikšmina ženklų, 
simbolių turinius, sustiprina metaforų skambesį. Atvira 
sakrali padangė siaurėdama virsta prislopinta pagonių 
alka. prieš žiūrovo akis skleidžiasi įspūdingas reginys: 
vietoj šventųjų pagonių ąžuolų glaudžiasi palinkusios 
dar išlikusių gyvų medžių viršūnės; jos supina būdingus 
įsiveržusiai krikščionių civilizacijai skliautus. vertikalios 
dominantės juostoje valdovą persmelkia kryžius-kala-
vijas, atkeliavęs žiaurios prievartos būdais. kryžeivių 
antplūdžio nešamas svetimųjų šventraštis ir krikšto van-
dens pašlakstymo ritualas palieka vienmarškinius au-

tochtonus nusiaubtos žemės glėbyje; nuo šiol jiems teks 
nuolatos grumtis dėl duonos kąsnio. grilių – išsigimusių 
būtybių siluetai, atslinkę iš aprūkusių alchemikų rūsių, 
spiečiasi drobės kampuose. kairėje it prakeiktieji iš po-
žemio ertmių veržiasi šarvuotų kryžeivių pulkai. deši-
nėje – hierarchinė nukryžiuoto pasaulio dalyvių slinktis. 
ietys su plazdančiomis vėliavomis kyla į sakralinę erdvę. 
čia viskas pinasi skliautų architektonikoje. jos rūstumą 
paryškina auksu žėrintis dangus. materializuota daili-
ninko kūrybinė galia verčia žiūrovą spėlioti ir spėti pa-
veikslo reikšmes. dichavičiaus leidinyje išskirti ir padi-
dinti paveikslo fragmentai praveria originalo visumos 
prasmių užuominas.

praslinkus pusmečiui po r. dichavičiaus knygos 
pasirodymo, g. kazimierėnas nustebino nauju užmo-
ju – ištikimus meno gerbėjus jis pakvietė žvilgtelėti į 
pradedamą naują drobių ciklą, pavadintą Juodieji gobe-
lenai. žiūrovams prieš akis atsivėrė emocijas žadinanti 
dramatinė dailininko vizija, kurios centre vyrauja barbo-
ros radvilaitės palydos į amžino poilsio vietą vilniaus 
arkikatedroje. čia istorinis faktas – tik naujo sumanymo 
priežastis, įsukusi dailininką į naują kūrybinį etapą. pir-
mąjį bičiuliams parodytą paveikslą dailininkas pavadi-
no Barboros Radvilaitės laidotuvės (I). mačiau pradinį pa-
veikslo variantą, kuriame laidotuvių procesiją pasitinka 
gedinčių vilniaus bažnyčių varpai. juodos, skausmingai 
plazdančios vėliavos, gedulo prislėgtos figūros, aklos 
nakties siluetai apjuosia eiseną, pamaldžiai slenkančią 
medininkų vartų link, kur vėliau bus lemta barboros 
veido siluetą susieti su stebuklinguoju gailestingumo 
motinos koplyčios paveikslu. centre šalia jojančio žy-
gimanto slenka karalienės karieta, praradusi savo tie-
sioginę paskirtį: tai sarkofagas po išskleistu gobelenu. 
Audinyje – dvi tautas suvienijusios karalystės insigni-
jų ženklai. paveikslo kompozicija ir išskleistos istorinių 
faktų užuominos suformuoja jau irstančios valstybės 
metaforą, skausmingai įsiskverbusią į blėstančią mūsų 
istorinę savimonę. šią drobę verta aptarti atskirai. prie 
jos teks sugrįžti, kai dailininkas pakvies pažvelgti į už-
baigtą juodąją epopėją.

galutinis Laidotuvių (I) paveikslo variantas pasižymi 
papildomomis skambesių dermėmis, akcentuojančiomis 
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tuos reikšmių ženklus, kurie parūpo dailininkui, tęsian-
čiam būsimos epinės sakmės apmąstymus. šioje didelių 
matmenų (2,5×2,3 m) drobėje regime Aušros vartų mari-
jos atvaizdą, slepiantį jo genezės mįslę. tai dominuojan-
tis kompozicinis elementas, kreipiantis prasminių užuo-
minų takus būsimų istorinių įvykių link. toks autoriaus 
sprendimas sutirštinti tragišką palydos veikėjų atmosfe-
rą sakyte sako, kad epopėjos autorius ruošiasi pasirinktą 
istorinio įvykio faktą plėtoti, išskleidžiant Valdovo, Valsty-
bės ir Politinės galios metaforų akistatos dramatizmą.

pirmame paveiksle išryškintos figūros – karalius 
žygimantas, barboros siluetas/vizija ir bažnyčios hie-
rarchas išnyra antroje Barboros Radvilaitės laidotuvių (II) 
drobėje/gobelene kaip žemiško ir sakralaus lygmenų 
susidūrimo veikėjai. pavaizduotoje šventovėje karalius 
tampa tikėjimo, tradicijos ir pareigos kankiniu. greta 
valstybės valdovo išniręs aukšto rango dvasiškis apsi-
reiškia kaip galingos religinės institucijos, disponuojan-
čios žemiškomis gėrybėmis, valios vykdytojas. barbora 
čia – akivaizdi įvykusio mirties akto liudytoja; ji kloja 
lieptelį, sujungiantį Būties ir Nebūties krantus, atskirtus 
gyvenimo – galbūt tik iliuzinio – tėkmės.

kolizija, išplėtojusi pirmo paveikslo kompozicijos ir 
reikšminių trajektorijų sandarą, antrame pavirsta vizu-
aliai jaudinamai kalbančiu kūriniu, pranokstančiu vien 
dailės vertybės paskirtį. dabar ji tampa monumentaliu 
paminklu, skirtu individualaus žmogaus lemties ir vals-
tybės praradimo istorijai.

kitas, jau trečias, ciklo paveikslas Vytautui išprana-
šaujamas pralaimėjimas Vorsklos mūšyje (1399) lyg ir nu-
traukia pradinės temos raidą. matyt, autoriaus suma-
nymas kitoks: kūrinys turi atskleisti slaptą Valdovo ir 
Valstybės kolizijos aspektą, kur bręsta Valdžios ir Įtakos 
galių konfliktas, kitaip tariant, kristalizuojasi ideologi-
jos problema. paveikslo siužetas pasakoja apie atklydu-
sį pranašą, gal žynį ar burtininką, turintį išsipildančio 
spėjimo galią, viršesnę už politinės valios išteklius. tai 
amžina visų civilizacijų ir galingų imperijų problema, 
tapusi nuolatinių kruvinų įvykių priežastimi, kylančia 
iš žmogaus prigimtyje užkoduotų archetipinių invari-
antų. jų nereikia ieškoti nei dailininkui, nei pasirinktų 
siužetų autoriams, nes archetipinės figūros, susiklosčius 
tinkamoms sąlygoms, savaime atgyja pasąmonės labirin-
tuose. manau, išpranašavimo epizodą vaizduojanti dro-
bė nuosekliai įsikomponuos jau užbaigtame juodajame 
kazimierėno cikle.

trys šio naujo etapo pradžios kūriniai siūlo subjek-
tyviai suvoktą mintį, formuluojančią klausimą: galbūt iš-
leista knyga apie ankstesnį kazimierėno ciklą darė įtaką 
naujoms tapytojo drobėms? klausimą sugestionuoja pir-
moji numatomos Juodųjų gobelenų serijos drobė. Atrodo, 
kad dailininkui parūpo Barboros Radvilaitės laidotuvių (I) 
struktūros elementai – lokaliai išskleisti epizodai, kurių 
reikšmę paveikslo semantiniam laukui atskleidė minė-
tas dichavičiaus „surežisuotas“ leidinys. knygos meno 
meistras, išradingai komponuodamas vizualųjį „pasako-
jimą“, padidino paveikslo elementus, suteikdamas jiems 
savarankišką egzistavimą už kūrinio ribų. būtent tokia 
knygos komponavimo maniera atskleidė savarankišką 

elementų skambesį kūrinio visumos orkestruotėje. ši 
drobės „partitūros“ ypatybė galbūt, ne visiems bus su-
vokiama, žinoma, jei žiūrovas/skaitytojas apsiribos tik 
leidinio daromu įspūdžiu.

manau, tą įtaigią leidinio režisūros ypatybę įsidė-
mėjo tapytojas. pirmame Juodųjų gobelenų ciklo paveiksle 
teminis fragmentiškumas ir simbolių mozaikos žaismė 
tampa akivaizdžia kūrinio žyme. bet antrojoje drobėje 
komponavimas ir koloritas keičiasi iš esmės. matyt, dai-
lininko jau netenkino per didelis dėmesys elementams, 
slopinantiems visumos pojūtį. Antras paveikslas, pratęs-
damas tragiškos barboros ir žygimanto meilės temą, tar-
si apibendrina ankstyvos mirties įvykį, konceptualiai su-
siedamas jį su dramatiška valstybės istorija. iš austiems 
gobelenams būdingų rėmų išnyra pritemusi krikščioniš-
kos šventovės erdvė. rūsčioje gotikinių skliautų visatoje 
tamsos valdas suvirpina šviesa, droviai prasiveržianti 
pro vitražų inkrustacijas. šventovės viduryje ant žirgo 
parimęs žygimantas Augustas. Alsuojanti erdvinė struk-
tūra karaliui sukelia vizijas: dvi barboros prisiminimo 
hipostazes – tarsi gyvą jos veidą ir kylantį, skliautuose 
ištirpstantį karalienės siluetą. virš žygimanto galvos – 
neryškus krucifiksas, įkomponuotas žėrinčiame vitraže. 
dešiniame paveikslo kampe – šventosios romos galios 
reiškėjas ir karūnavimo įgaliojimų vykdytojas vyskupas, 
iškėlęs apeiginę taurę. katedros gelmėje slepiasi lyg al-
torius, lyg sarkofagas, skirtas karališkiems palaikams. 
šioje tylaus nerimo kupinoje terpėje, sklidinoje neregimų 
smilkalų tvaiko, dailininkas išskleidžia pasijas, sekinan-
čias žmogų, patekusį į valstybės egzistenciją lemiančių 
galių glėbį. sostas, Karūna, Bažnyčia, įsukančios asmeninį 
gyvenimą į neįveikiamų problemų ratą, kuria dramatur-
ginį audinį, vertą ne tik talentingų rašytojų, bet ir įstabių 
gobelenų kūrėjų dėmesio. šio tragiško siužetinio audinio 
sukeltoje kolizijų audroje gimsta giedriaus kazimierėno 
Juodieji gobelenai.

dabar, apibendrinus išsakytas mintis, galima iš-
reikšti nuomonę: dvi paminėtos knygos, išryškinusios 
jų autorių leidybinio sumanymo ypatybes, skatina su-
simąstyti apie tai, kad netradiciškai paruošti meno kū-
riniams skirti leidiniai gali tapti naujų autorinių suma-
nymų scenarijumi; tai svarbu ruošiantis kurti vizualiai 
prabylančių darbų ciklus. be to, sumaniai parengti lei-
diniai liudija, kad kūrinių (šiuo atveju tapybos ir foto-
grafijos) fragmentuose glūdi plėtotės laukiančių kultūrai 
aktualių temų užuomazgos. manau, bendrą kūrybingų 
individų rezultatą – leidinį, ne tik inicijuojantį kolektyvi-
nės veiklos šuolį, bet ir formuojantį naują vizualios raiš-
kos žanrą, galime vadinti kūrybiniu virsmu, teikiančiu 
ne vien naujų bendros veiklos galimybių, bet ir atverian-
čiu platesnį kūrinio prasmių horizontą, atsiskleidžiantį 
skirtingų kalbos būdų sąveikos kelyje.

1 šis straipsnis parašytas remiantis pranešimu konferencijoje Dabar-
tinės estetikos ir meno filosofijos metodologiniai virsmai, vilnius, 2010, 
birželio 19.

2 ši pastaba buvo suformuluota 2010 m. birželio pabaigoje, ruošiant 
straipsnį spaudai.

3 j. A. krikštopaitis. Vizuali istorinės epopėjos partitūra // Naujoji 
Romuva, 2009, nr. 3, p. 23–28.
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mitinge prie Adomo mickevičiaus paminklo 1987 m. 
rugpjūčio 23 d. su kazimieru seibučiu (dabar – bns užsienio 
naujienų skyriaus vyriausiuoju redaktoriumi) ir mindaugu 
butkumi (dabar – lietuvos respublikos ambasadoriumi 
vokietijoje)

po mitingo su kazimieru seibučiu

Atidarant vytauto tamoliūno fotografijų parodą, 2006

nuotraukos zenono baltrušio ir iš kazimiero seibučio 
asmeninio archyvo

toks buvo Algis uždavinys

deja, tokio mūsų bičiulio jau nebesutiksime ir taip 
maloniai kaip anksčiau su juo nebepabendrausime.

džiugu, kad mums liko aibė įdomiausių jo kny-
gų, straipsnių, pokalbių, atsiliepimų. liko, beje, ir ne-
publikuotų darbų. šį sykį užbaigiame straipsnio Proto 
sutemos ir postmodernizmo kultas publikaciją. 
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M o d e r n i s t i n i s  M e n A s  i r 
PA s Au l i n ė  r e V o l i u c i j A
XX a. pradžioje modernistinis menas vaizdavosi esąs 
laisvės šauklys ir tiesiogiai siejosi su kairiosiomis politi-
nėmis jėgomis, siekiančiomis sugriauti ne tik nekenčia-
mą buržuazinį pasaulį, bet apskritai visą tradicinę civi-
lizaciją, jos pasaulėvaizdį, etines ir estetines vertybes. iš 
čia maniakiška futurizmo aistra, negailestingas tikrovės 
pavidalų laužymas, deformavimas, cinizmo protrūkiai, 
flirtas su komunistų partija ir nesibaigiantys manifestai. 
kadangi didžiuma „meninių natūrų“ yra infantiliški, im-
lūs, emocingi, sunkiai mąsto racionaliomis kategorijomis 
ir linkę kvailioti, daugelis jų nuoširdžiai tikėjo išskirtine 
savo misija. jų pseudodemiurginė veikla atrodė tarsi re-
ligijos pakaitalas, o pašėlusios aistros produktai turėjo 
tapti neįkainojamomis sakralinėmis relikvijomis, prieš 
kurias pamaldžiai klaupiasi minios.

kaip galėjo atsitikti, kad prostitutėms savo nupjau-
tas ausis vokeliuose siuntinėję bėdžiai, bordelių herak-
liai, nei proporcijų, nei saiko nežinančio romantizmo 
kankiniai ir girtuokliai galėjo tapti sekuliarinio kultūros 
olimpo dievais? todėl, kad „dievui mirus“, o noetinei 
tikrovei tapus visiškai nepasiekiama (daugelis tikėjo šia 
i. kanto išvada) arba ją apskritai paneigus, nei sakralinių 
prototipų, nei šventųjų patronų, nei kokios nors reali-
zuotos transcendentinės savasties neturintis menininkas 
tapo privilegijuotu „žyniu“ – būties slėpinių atskleidėju, 
nors tuos menamus „slėpinius“ seniai ištirpdė egzisten-
cinių vaizdinių potvynis ir pavertė kultine pramoga. dai-
lininkas (nors ir trumpam) pasijuto aiškiaregiu estetinių 
vizijų transliuotoju bei pranašu, galinčiu aktyviai prisi-
dėti prie „senojo pasaulio“ griovimo ir kartu kompen-
suoti vienpusiškos technokratinės aistros diskursyvumą, 
pozityvistinį sterilumą, nejautrumą poezijai.

modernistams labiau rūpėjo ne „meniniai“ tikslai 
(„meną“ jie suvokė kaip pakrikusią saviraišką, kurios 
diktatui visuomenė turėjo paklusti, o jos liguistas es-
tetines kristalizacijas paversti amžinaisiais stabais), o 
marksistų, anarchistų, okultistų ir kitų „pasaulinės re-
voliucijos“ šalininkų inspiruojama griovimo manija. kad 
ir kaip atrodytų paradoksalu, vadinamieji spiritistai ir 
okultistai, palaikę prieš katalikybę nukreiptą humaniz-
mą bei „moksliškai“ pagrindžiamo psichinio magnetiz-
mo teorijas, XiX amžiuje buvo socializmo ir revoliucinio 

judėjimo šalininkai. socializmo, spiritizmo, „mokslinio 
materializmo“ ir magijos sąjunga buvo ypač akivaizdi 
prancūzijoje, kur dar 1848 m. „dvasios“ iš ano pasaulio 
neva skelbė revoliucinę ideologiją. dailininkai netrukus 
pakluso šiam įsakmiam „dvasių“ balsui, paryžiuje pra-
dėję lemtingą ir negrįžtamą perversmą mene. naivusis 
herbertas readas (tik gyvenimo pabaigoje pajutęs, kad 
veikiausiai sistemingai klydo) patetiškai skelbia: „mo-
dernusis menas gimsta kaip beturtis pavainikis, iš kurio 
tėvai atėmė palikimo teisę; jo raidą lemia atsitiktinumai 
ir nesusipratimai; tik ryžtinga pozityvi meno filosofija 
gali sujungti tai į darnią visumą.“1

„pozityvi meno filosofija“ yra ne kas kita kaip pseu-
doteologinė dogmatika, kurianti sakramentinių relikvijų 
(labai vertingų, reikšmingų, brangių, saugotinų, garbin-
tinų „kūrinių“) ikonostasą – darnią rinktinių artefaktų 
istoriją, kuri padeda teorinius jų kulto pamatus. ši is-
torija remiasi hagiografija – „šventiesiems“ prilygintų 
menininkų nepaprasto, didingo gyvenimo aprašymais, 
kartu su visais intriguojančiais kankinystės, dramatiško 
išsiveržimo iš akademizmo priespaudos, „nepripažini-
mo“ (tarsi tai būtų kokia arijonų erezija, kurią būtina 
„pripažinti“ arba „nepripažinti“) elementais.

1910 m. paskelbtame Tapytojų futuristų manifeste um-
berto boccioni kviečia sukilti prieš žodžių „harmonija“ 
ir „geras skonis“ tironiją, atmesti visas imitacines formas 
bei meno kritiką, kuri „yra visai bevertė ir netgi žalinga“. 
šiam kūnų materialumą „plieno ir svaiginančio greičio“ 
priemonėmis sugriauti ir į infernalinį liūną panirti norin-
čiam futuristui pavadinimas bepročiu yra „kilnus ir gar-
bingas titulas“. bolševikinė revoliucija rusijoje geriausiai 
atspindi šį proveržį, kuris yra išoriškai materialistinis, 
slapta – okultinis, tačiau naikina kūnus ir nori magiš-
kai pavergti dvasią. bendrame „pasaulinės revoliucijos“ 
kontekste tai tik vienas daugialypio istorinės (ir kartu 
metafizinės) transformacijos proceso epizodų.

nereikia manyti, kad vakarų imperializmas, se-
kuliarinis humanizmas, egzistencializmas ir meninis 
modernizmas atstovavo angelams. Anaiptol. menamos 
priešpriešos, surežisuotos dvikovos, farsai klaidina tik 
slaptų politinių bei okultinių technologijų neišmanantį 
naivuolį. tačiau, kalbėdami apie „pasaulinę revoliuciją“, 
turime omenyje ne komunistines svajones ar kokį nors 
mitinį sąmokslą, bet mėginame apibūdinti fatališką is-
torinį procesą, per trumpą laiką radikaliai pakeitusį pa-
saulį ir po techninės pažangos kauke slepiantį dvasinę 

A l g i s  u ž d a v i n y s

Proto sutemos ir 
postmodernizmo kultas

pabaiga, pradžia – 2010, nr. 2.
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degradaciją – tai, ką puranų mitologija pavadintų svarbiau-
siu kali jugos bruožu. suprantama, nei pavienis žmogus, 
nei politinė grupuotė tokios globalios pjesės nerežisuoja 
ir netgi iki galo nesuvokia, bet vienaip ar kitaip prisideda 
prie šios infernalinės dramaturgijos, didina pagreitį, stipri-
na gravitacijos lauką, su begaliniu entuziazmu žygiuodami 
į pravirus pirmapradžio chaoso nasrus, manydami, kad 
gerina, taiso, reformuoja pasaulį, stato didįjį soteriologijos 
laivą, stebuklinių pramogų bei visuotinės laimės akropolį, 
tvirtai įsitikinę, kad už išprievartautą žemę niekam ir nie-
kada nereikės atsakyti.

kad ir kaip būtų keista, menininkai netgi pasišovė būti 
psichinės destrukcijos avangardu, subtiliai iškraipydami es-
tetinės paveikos energijas ir formuodami jokios metafizinės 
nuovokos neturinčią sąmonę. net h. readas norom neno-
rom pripažįsta, kad „vokietijoje dadaistai nuo pat pradžių 
skleidė revoliucingas ir nihilistines politines nuotaikas; tai 
buvo panašiau į masinį socialinį protestą negu į meninį 
sąjūdį“2. dadaistai rėmė m. bakunino šūkį, kad griovimas 
taip pat yra kūryba. norėdami šokiruoti buržuaziją, spjauti 
į veidą padorumui, sunaikinti tradicines dvasines vertybes, 
neatpažįstamai deformuoti religinę-mistinę vakarų tradi-
ciją bei sakralumo principus, „jie buvo pasiryžę imtis bet 
kokių priemonių, kokias tik galėjo pasiūlyti jų makabriška 
vaizduotė“3.

visų socialinių bei tradicinių meno konvencijų sugrio-
vimas, kurio siekė nemaža dalis menininkų modernistų, 
buvo labiau naudingas ne jiems patiems, bet toms demo-
niškoms jėgoms, kurios tampė už siūlų šias ambicijų kupi-
nas, mesijais save laikančias, apsvaigusias, tačiau klusnias 
marionetes. A. bretonas neatsitiktinai atsigręžė į s. freudo 
išryškintą ir itin specifiniu „seksualinės nuodėmės“ aspektu 
(aktualiu „herojinei“ krikščionybei, o ne islamui) pateiktą 
„pasąmonės“ koncepciją. jis manė sukūręs ypatingą „siur-
realistinį“ metodą sąmonės ir pasąmonės ryšio problemai 
išspręsti. paties A. bretono žodžiais tariant: „kita problema, 
su kuria mes susidūrėm – tai būtinumas imtis socialinės 
veiklos; mūsų nuomone, tos veiklos metodą teisingiausiai 
išreiškia dialektinis materializmas, tos veiklos mes negalime 
atsisakyti, nes pirma dvasios išlaisvinimo sąlyga yra žmo-
nijos išlaisvinimas, o išlaisvinti žmoniją gali tik proletarinė 
revoliucija.“4

vadinasi, išvada aiški: la revolution d’abord et toujours – 
revoliucija dabar ir amžinai. būtų juokinga, jeigu nebūtų 
kvaila. eiliniams modernistams apskritai nereikia nieko 
galvoti – reikia tik sekti gudragalvių pradininkų stiliumi, 
t. y. daugiau ar mažiau juos mėgdžioti, išoriškai imituojant 
ekspresiją, judesio spontaniškumą (greitai subanalintą „ezo-
terinį“ principą, kuris neva transcenduoja taisyklę, įstatymą, 
protą), skelbiant vis dar estetiškai darnią sulaužytų formų 
anarchiją ir siekiant kažkokio ypatingo „mistinio“ potyrio. 
šis „grynuoju estetiniu patyrimu“ vadinamas malonumas 
atsiranda geriant, kvailiojant ir stebint iš tvarką nustatančio 
intelekto valdžios išvaduotų spalvų bei pavidalų dinamiką. 
modernistas yra įtikėjęs savo ypatinga titaniška misija, ge-
rumu, reikšmingumu, todėl tik neišmanėlis gali jo „nesu-
prasti“. šiame kontekste „suprasti“ reiškia „pateisinti“, už-
mirštant paprastą dalyką, kad galima puikiai suprasti, ką jis 
daro, kodėl ir kaip, tačiau nepateisinti arba nesižavėti.
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k ū r y B i š k u M o  l e G e n d o s  i r 
A B s u r d o  d i A l e k t i k A
eilinis modernistas „pėstininkas“ (ypač iš periferinių 
nacionalinių kultūrų, pasižyminčių pagarbiu, sentimen-
taliu nuolankumu, suvokimo stoka ir besąlygišku garbi-
nimu visko, kas vyksta „ten“, ką daro didieji pranašai ir 
galiūnai) infantiliškai tiki galįs prisiliesti prie ypatingų, 
tik jam prieinamų dalykų – tarsi anatomas skrodikas, 
žvelgiantis į fenomenų tikrovės „vidurius“ dezintegruo-
tos pasąmonės lygmeniu. forma suardoma „iš apačios“, 
o ne transcenduojama dvasiškai, todėl nėra ir negali 
būti jokių teurginių simbolių, tik subjektyvūs, minima-
lią prasmę turinčių impulsų bei ženklų dariniai, kurių 
sklaida (nors ir tipiška, lengvai klasifikuojama, nuolat 
pasikartojanti) vadinama „kūrybiškumu“.

sėkmingai skleidžiama legenda, kad tik modernis-
tas yra tikrai kūrybiškas žmogus, nes „kurti“ jam reiš-
kia rituališkai laužyti vienas taisykles ir aklai paklusti 
kitoms, kurių normatyvumo reflektuoti jis nesugeba. bet 
koks spjūvis, bet kokia masturbacija (kurios rezultatas, 
nepaisant privalomo „originalumo“ dogmos, toks nu-
spėjamas, toks trivialus) yra estetiniu orgazmu pagrįsta 
„kūryba“. o individualistinį požiūrį pranokstantis bei 
intelektines paradigmas simbolių lygmeniu atspindin-
tis „gero ir gražaus daikto“ darymas paniekinamai va-
dinamas „amatu“. teko tūkstantį kartų girdėti, kaip iš 
pažiūros protingi žmonės rimtais idiotų veidais ir kone 
su atsiprašymu tarsi mantrą kartoja patikinimą, kad čia 
esą „kūrybos teologijai“ nusikalstantis amatas, o ten, pa-
žiūrėkite – stebuklinė „kūryba“ ex nihilo, nors ir bjauri, 
normalų žmogų verčianti apsivemti, bet savo esme tolygi 
dieviškajai demiurgijai.

tokia jokių proporcijų ir jokio saiko nežinanti ido-
latrija daugeliui šiandien atrodo savaime suprantamas 
dalykas, nekvestionuojama aksioma, kiekvieno solipsi-
sto kliedesius paverčianti kosminio masto vertybėmis, 
pagyrimo vertais saviraiškos eksponatais. šiems užterš-
tą „sukirmijusios“ sielos būvį realistiškai (tikroviškumo 
prasme, nes „iš vidaus“ pasirodančios išmatos nevirsta 
auksu) atspindintiems darbams neva niekaip negali pri-
lygti archetipiniais principais, teisingu sakralinės formos 
suvokimu, iniciacija bei metafizine žinija grindžiama kū-
ryba, kuri tradicinėse visuomenėse yra jogai tolygus dva-
sinis kelias. Atrodo, kad juo nemokšiškesnė „saviraiš-
ka“, tuo geriau: menama demokratinė lygybė visiems 
leidžia infantiliškai dėlioti ekskrementų mozaikas ir dar 
pagiria – jų kontempliaciją paverčia surežisuotu cirku, 
ceremonija, sakramentine akcija, kurioje kiekvienas „ti-
kintysis“ kviečiamas dalyvauti ir šitaip patvirtinti viešą 
absurdo sakralizaciją.

strateginiu požiūriu, stalino sprendimas palaikyti ir 
įtvirtinti propagandinį socialistinį realizmą buvo tiesiog 
genialus, nes jis leido užmaskuoti marksizmo ir meni-
nio modernizmo giminystę, paversdamas šią modernis-
tinę „saviraišką“ idealizuotu siekiniu, kultiniu svajonių 
objektu, dvasinės laisvės sinonimu. tik apsukrus demo-
niškų machinacijų žinovas gali globaliai režisuoti istori-
nę tezių ir antitezių dialektiką, todėl nedrąsu būtų teigti, 
kad šis žaidimas buvo suvokiamas sąmoningai. tačiau 
akivaizdu, kad šitaip „modernistinė laisvė“ buvo įtvir-

tinta kaip geidžiamiausia priespaudos priešybė, todėl 
nenuginčijama ir vertinga visais savo estetizuotos, bet 
kryptingai sąmonę veikiančios „magijos“ pavidalais. ką 
reikia užsitarnauti begalinių kančių, herojinių pastangų, 
viso gyvenimo kaina (teisę būti pamišusiu pagal egzis-
tencialistinius bei siurrealistinius modelius), tai stabiliai 
įsitvirtina, juolab kad politinis, socialinis, ekonominis 
bei moralinis tikrovės „siurrealizmas“ patvirtina visus 
absurdo filosofijos teiginius. kai dešinė ir kairė ranka 
negailestingai mušasi, sunku išvengti įtarimo, kad paro-
domąsias kautynes inscenizuoja tas pats neregimas reži-
sierius, turintis savų toli siekiančių tikslų.

nepaisant i. kanto įdiegto „grynojo estetinio poty-
rio“ mito ir nuolat skelbiamo nusišalinimo nuo „litera-
tūrinio siužeto“ (t. y. nuo specialiai subanalintos, bet vis 
dar sveiku protu suvokiamos semantikos, kuri tik nepro-
fesionaliu, marginaliniu lygmeniu gali reikštis kaip ki-
čas), atrodo, kad galutiniai modernistinio ir postmoder-
nistinio meno tikslai anaiptol nėra „meniniai“. tokiais 
jie atrodo esą tik užhipnotizuotų „kūrėjų“ kaimenei – 
tiems jautrios sielos individams, kurių vaizduotę valdo 
hiperbolės. jie nori prisiliesti prie „šventų dalykų“, bet 
lengvai susipainioja savo menkaverčių pajautų mikro-
kosme, pasiduodami klastingai visagalybės aistrai. pra-
radę bet kokią vidinę ar išorinę atramą, jie tiesiog pany-
ra į vadinamosios „laiko dvasios“ srovę, nesuvokdami, 
kad jų menamas maištas, grimasos, povyzos (ir galbūt 
užsitarnautas kankinio arba palaimintojo statusas) yra 
kažkieno kito iš anksto parašyto ir patvirtinto scenarijaus 
dalis, idant šis naivus eilinės mados hipnozei pasiduo-
dantis mėgdžiotojas ne tik apsijuoktų sub specie aeterni-
tatis, bet ir sugriautų save dvasiškai, atsiverdamas už 
jį stipresnėms infernalinėms energijoms, nevaldomiems 
psichiniams kompleksams, vidiniam chaosui, klaidin-
gai prilygintam kūrybinio spontaniškumo versmei. be 
abejo, nusižudyti taip pat galima „kūrybiškai“, ir griau-
ti galima su konceptualia estetine potekste, visur įžvel-
giant artistiškas zenbudistines akcijas ir pasąmonės ma-
nifestacijas. kas galėtų paneigti, kad baronas romanas 
ungernas von sternbergas buvo didis „menininkas“? 
šiuos svarstymus galima papildyti įtaigia e. gellnerio 
mintimi, ištraukta iš pirminio konteksto, bet tinkančia 
ir mūsų retoriniam diskursui: „Aišku, kad nuodugnios 
valdžios struktūrų slinktys negali būti aiškinamos men-
kais (geriausiu atveju) ir dar tik bandomaisiais reikšmių 
sistemų pokyčiais. Aišku, kad šias dramatiškas permai-
nas lėmė tai, kad fizinės prievartos priemonės perėjo iš 
vienų rankų į kitas – vienu atveju po revoliucijos, o kitu 
pralaimėjus karą, – bet ne kokia nors semantine trans-
formacija. svarbiausia buvo, kas turi rankoje ginklą ir 
kas ne. manyti priešingai reikštų atsiduoti absurdiškai 
idealizmo formai.“5

nesvarbu, koks karas ir kokia revoliucija turimi 
omenyje, nes „absurdiškų idealizmo formų“ (o radikalus 
modernistinis ir ypač postmodernistinis menas yra viena 
jų) neįmanoma įdiegti nuo aukštesnių metafizinių prin-
cipų neatkirstai ir sakralinių formų funkcijas adekvačiai 
suvokiančiai sąmonei, tačiau apie tokią šiuolaikiniame 
pasaulyje kalbėti beveik netenka. kas bent iš dalies nu-
tuokia minėtuosius dalykus, turi slėptis ir apsimesti kaip 



46NAUJOJI ROMUVA, 2010, NR. 3 (572) 

priešų valstybėje veikiantis šnipas, žinantis savo padėties 
beviltiškumą ir galintis pasiguosti tik amžinosios išminties 
vizija, kuri srutose skendinčiam „menininkui“ tėra juoką 
keliantis prasimanymas.

A l o G i š k A s  k o n c e P t uA l u M A s  i r 
PAt e t i š k A  M e n o  M i rt i s
menininkus itin paveikė nuolatinės raidos, menamo origi-
nalumo, reliatyvizmo bei jokio gilesnio simbolinio bei meta-
fizinio turinio neturinčio (todėl atsitiktinio, paiko, absurdiš-
ko) „konceptualumo“ (logiškai negalinčio būti konceptualiu 
ir viso labo nemokšiškai imituojančio filosofinę poziciją) ke-
rai, kuriuos skleidė marksizmo bei maoizmo idėjų prisisėmę 
prancūzų intelektualai, egzistencialistai, tradicinių vertybių 
kritikai ir griovėjai.

„konceptualiai“ mąstyti arba „filosofuoti“ šiame kon-
tekste reiškia pateikti akibrokštą, chimerišką nesuderina-
mų pavidalų junginį, sukelti asociaciją, iracionalų efektą, 
nė iš tolo nekvepiantį jokiu intelektiniu turiniu. iš politi-
nės agitacijos bei socialinės propagandos žargono atėjusi 
„veiksmo“ samprata reikalavo aktyvios vizualinės, meta-
fizinius principus demaskuojančios „akcijos“. Akcijas pa-
laikė ir skatino kairieji. savo autobiografijoje m. eliade su 
siaubu aprašo visų „progresyvių“ intelektualų, marksistų 
ir egzistencialistų su džiaugsmu sutiktą meninę akciją, ku-
rios metu nuoga mergina kaišiojo morką į savo vaginą, o 
paskui numetė publikai. tai neva buvo „senojo pasaulio“, 
buržuazijos kritika.

labai greitai akcijos tapo visų puspročių manija: rodyk, 
ką nori, prisidengdamas didinga, paslaptinga ir jokiu svei-
ku protu nesuvokiama „meno“ skraiste, neklausdamas nei 
kam, nei kodėl, nes „taip reikia“ – tokia yra subtilaus psi-
chinio terorizmo forma. žiūrovas arba atsitiktinis praeivis 
neturi teisės šios akcijos neišvysti. vyksta įtaigus maginis 
prievartavimas, siekiant dezintegruoti „buržuazinę“ sąmo-
nę, o iš tikrųjų – dehumanizuoti ir paneigti žmogų kaip in-
tegralų noetinių pradų paveikslą – imago dei.

septintą XX a. dešimtmetį paryžiuje vykusi akcija su 
morka dar galėjo nustebinti ir papiktinti m. eliade, o dabar 
jau niekuo nenustebinsi, nebent „dėl meno“ viešai įvykdyta 
ritualine žmogžudyste ir kanibalizmu: negi bausi meninin-
kus, juk menas reikalauja aukų. kanibalas taip pat kons-
truoja savo „semiotinę realybę“ – būkime tolerantiški. visa 
bėda, kad nebelieka paties meno: vieną dieną postmoder-
nistai patetiškai skelbia, kad mirė filosofija, kitą – kad mirė 
tapyba, trečią – kad agonijoje nusibaigė menas. nors tokie 
šūkiai menininkams nėra naudingi jokia prasme, nes pa-
naikina išskirtinį jų statusą ir kvestionuoja buvimą apskri-
tai, kartoti juos pasidarė madinga. galėtume paprasčiausiai 
pareikšti: tegul miršta, negi mums reikia tokio meno, ku-
ris skleidžiasi žemiau dvasinio suvokimo lygmens, lengva 
ranka nubraukdamas tiesą liudijantį grožį, devalvuodamas 
simbolį, parodijuodamas arba išniekindamas patį žmogų, 
ir kuris nieko nenori žinoti apie meistriškumą – apie techne 
pirmine šio žodžio prasme.

e. gellneris teisingai sako, kad pasaulėžiūra, užtem-
danti tai, kas svarbiausia, negali būti teisinga, juolab kad 
ši pasaulėžiūra tėra afektuota mada, paskleista saujelės 
patogiai gyvenančių profesorių, palaikyta nesubrendusių, 
neatsakingų, maksimalizmu sergančių studentų (ypač pik-k
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tavalių neurotikų bei feminisčių) ir perimta filosofinių 
indulgencijų savo iškrypėliškai prigimčiai bei neanderta-
lietiškam mąstymui pateisinti ieškančių dailininkų. mi-
nėtas autorius, nepaisant jo rekomenduojamo „nuosai-
kaus racionalistinio fundamentalizmo“, kuris vargu ar 
yra tinkamas vaistas, postmodernizmą apibūdina spal-
vingai ir taikliai: „jis yra afektacija, ypač patraukli nai-
vesniems privilegijuotų kultūrų provincialams, kurie 
mano, kad šis jų ankstesniojo požiūrio apvertimas padės 
jiems ir atlikti atgailą dėl jų privilegijų, ir suprasti kitus 
bei save, taip pat įsisąmoninti mūsų visų keblią padėtį. 
deja, tai nėra taip lengva.

pats postmodernizmas nėra itin svarbus dalykas. 
tai užgaida, patraukli savo regimu naujoviškumu ir tik-
ru miglotumu, greitai praeisianti – kaip ir visos tokios 
mados. bet tai yra reliatyvizmo pavyzdys, o reliatyviz-
mas – svarbus dalykas. reliatyvizmas atmestinas ne to-
dėl, kad jis implikuoja moralinį nihilizmą (nors tai tiesa), 
kurio ir šiaip gali būti sunku išvengti. jis atmestinas to-
dėl, kad skatina kognityvinį nihilizmą, kuris yra tiesiog 
neteisingas...“6

blogiausia, kad postmodernizmas įvairiais iškreip-
tos tolerancijos, bejėgiškos impotencijos, kriterijų bei 
visumą apibendrinančios logikos atsisakymo, nesuge-
bėjimo priimti teisingų sprendimų pavidalu skverbiasi 
į valstybės valdymo struktūras, mokymo institucijas bei 
teisėtvarkos sistemą. chimeriškos vizijos ima užgožti 
protą arba paverčia jį fariziejiškų formalistinių proce-
dūrų vergu.

e s t e t i k A  A r  d e M o n o l o G i j A ?
didžiausią paveiką visuomenei (kuri visada lengvai lei-
džiasi kvailinama) daro ne išorinė reklaminė propa-
ganda, prievartinis klaidingų mokymų, istorijos inter-
pretacijų, iškreipto žmogaus esmės suvokimo diegimas 
mokyklose, bet nesąmoningi tikėjimai, fundamentalios 
kolektyvinės paradigmos, kurių piešiami vaizdiniai arba 
giliai įsišaknijusios idėjos, patrauklūs stereotipai sutapa-
tinami su savaimine, paaiškinimo nereikalaujančia tikro-
ve. šiuo lygmeniu žmogus kontroliuojamas be pašalinės 
prievartos priemonių, nes pats elgiasi taip, kaip reikalau-
ja apgaulės scenarijus, vieną ar kitą kryptingą globalią 
slinktį numatanti teleologinė metastruktūra. ji beveik 
nereflektuojama ir pati lieka nematoma, todėl negali būti 
demaskuota. tam tikros realybės suvokimo interpretaci-
jos, elgesio normos atrodo savaiminės, o ne atitinkamų 
prielaidų arba jas primetančių galių suformuotos. vadi-
nasi, jos neįvardijamos „tikėjimais“.

kalbant tradicinės religijos terminais, šie nereflek-
tuojami „tikėjimai“, psichiniai kompleksai, fatališkos 
determinacijos yra „demonų veikimas“, žmogaus sielą 
(psuche) valdantys iš vidaus, tarytum imanentiškai, ir 
netgi baudžiantys, jeigu žmogus mėgina nukrypti nuo 
kurso, pasiduoti kitokiai minčiai, jausmui ar intuicijai.  
ši „bausmė“ reiškiasi kaip baimė, nekontroliuojamas 
pyktis, depresija, gėda, nenoras pasipriešinti tyliai ko-
lektyvinei psichozei (nes iškrypimas jau tapęs „tikrove“ 
per se, visuotine norma). suprantama, modernistinės 
konvencijos neleidžia kalbėti apie kokią nors šėtonišką 
administravimo sistemą iš pašalies (t. y. iš vidaus), nes 

demonologiją (nesvarbu, kokiais terminais – nebūtinai 
mitiniais arba folkloriniais) vertinti rimtai nūdien reiškia 
garsiai belstis į psichiatrinės ligoninės duris. labai ne-
madinga kalbėti, kad klaidingas dievo (arba pradmens) 
ir metafizinių principų suvokimas arba visiškas jų pa-
neigimas, užmaskavimas, pervardijimas, redukavimas į 
juokingas mitines figūras yra svarbiausia intelekto (an-
tikine žodžio nous prasme) užtemdymo ir valios perver-
sijos priežastis.

nuo dieviškųjų pradų atsietos estetikos bei dezin-
tegruotų menų pavidalu išryškėjantis postmodernizmas 
savo esme nėra joks „post“ modernizmas, nes jo bruo-
žai atpažįstami visais laikais, nesvarbu, kaip konkrečiai 
apibrėžti ar įvardinti – mitinės tamsos, personifikuotų 
demonų, chaoso, rafinuotos sofistikos (pavyzdys – kai 
kurie gerai žinomi sokrato amžininkai) ar kokiais kito-
kiais terminais, įvaizdžiais bei simboliais. ir menininkai 
modernistai, ir jų iškeltas direktyvas logiškai užbai-
giantys postmodernistai (ta pati spalvinga iracionalistų 
kompanija) mėgina nuslėpti visuminį (tik iš metafizinės 
arba bešališkos istorinės distancijos gerai matomą) savo 
veiklos pragaištingumą. menamai nekalta ir žavi „kon-
ceptualių“ gestų estetika kviečia nuoširdžiam dialogui, 
nenuilstantys jos misionieriai ragina stoti į „kultūros ir 
meno“ sektą, nors patys kvatoja iš šių terminų.

vadinasi, turime gėrėtis bet kokia psichinės arba 
mentalinės raiškos kombinacija, nes jos „nuoširdumas“ 
pateisina prasmingo turinio stoką arba verčia tikėti tra-
dicinę aksiologinę struktūrą iškreiptai imituojančiu bei 
parodijuojančiu absurdu. vienintelis rūpimas dalykas – 
kokią dar iš chaotiškų potencijų begalybės kylančią ele-
mentų kombinaciją parodyti išsižiojusiam stebėtojui. šis 
it lunatikas apžiūrinėja bedieviškos fantazijos kūrinius – 
neva originalius, bet iš anksto nuspėjamus, įkyriai mo-
notoniškus savo banalumu, hipertrofuota veidmainyste, 
slaptu ar atviru cinizmu, noru pasityčioti iš proto, kuris 
tradicinėse kultūrose vis dėlto yra dieviškojo intelekto 
atspindys.

nepaisant nuolatinio mėginimo sureikšminti ir pa-
teisinti radikalių modernistų bei postmodernistų kū-
rinius, galima drąsiai pareikšti, kad dauguma jų ne-
turi jokios vertės, išskyrus tą, kurią nustato abejotinos 
konvencijos, sukurtos visuomenei mulkinti. vadinamoji 
„šiuolaikinio meno istorija“ ir kitos reklaminės priemo-
nės, hipnotiškai (skiepijimu, auklėjimu, pamaldžia en-
tuziastų isterija, mokytojų raginimu, barimu, apgaule, 
melavimu, specialistų nutartimis, ekspertų išvadomis) 
įteisina ir įtvirtina kultūrinę idolatriją, vaizduodamos ją 
kaip aukščiausių „dvasinių standartų“ išpažinimą, pri-
valomą kiekvienam „išsilavinusiam“ individui. daugelis 
kilniaširdžių svajotojų netgi neraginti, „iš pareigos“, ve-
dami „sąžinės balso“ (kaip kadaise raudonieji komisarai) 
atlieka „gėriui tarnaujančią“ propagandinę funkciją. nie-
kas nedrįsta paprieštarauti, nes vergai neturi balso teisės: 
„maištauti“ ir šūkauti jie gali tik ten, kur iš anksto nu-
matytas toks šūkavimas, ir naiviai manyti, kad šokiruoja 
kažkokius storaodžius nenaudėlius, vis dar įsikibusius 
senamadiško padorumo. šis „protesto“ maršas užsitęsė 
taip ilgai, tarsi ir dabar už lango dar būtų regimas rožinis 
viktorijietiškos epochos peizažas (kurį reikėtų pakuten-
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ti), o ne rūstus siurrealizmo karnavalas – visuotinė poli-
tinė, socialinė, moralinė ir meninė prostitucija.

todėl galima dar kartą pakartoti: ne tik metafiziniu 
(teoriniu ir praktiniu – disciplina vadinamo dvasinio ke-
lio), bet ir bendražmogišku sveiko proto (tarkime, savo 
ribas bei kompetenciją suvokiančio racionalizmo) požiū-
riu, dauguma modernistinio ir postmodernistinio meno 
kūrinių yra kenksmingi teršalai, toksinės pažeistos ir klai-
dingai pasaulį suvokiančios sąmonės atliekos. nesvarbu, 
kad mada, kryptinga propaganda, oficiali kultūrinė pro-
tekcija, šiam reikalui skiriamos milžiniškos lėšos, pusiau 
religinis sekėjų entuziazmas ir panašūs dalykai verčia 
galvoti kitaip. tereikia šizofreniškus iš visų besityčiojan-
čio ir kliedinčio eilinio ciniko darbus įkainoti milijonais ir 
medžiagiškai bus pagrįstas sukvailintos minios tikėjimas 
„senąjį pasaulį“ griaunančiais meno apaštalais.

Au k s o  A M ž i Au s  n e B u s
tebūnie taip, kaip yra. nesinorėtų vaidinti kokio nors 
„privalomo“ metafizinio, teologinio ar filosofinio po-
žiūrio apologeto vien todėl, kad nenusakomų pradų 
žinojimas (nebijant klaidingo supratimo ar kaltinimo 
obskurantizmu, galima pasakyti: gnosis, platono episteme) 
negali būti skirtas visiems. todėl būti pernelyg dėmesin-
gam sektantiškoms menininkų koncepcijoms, kurioms 
paleistuvė demokratija suteikia visuotinumo, „būtinosios 
būties“ statusą, reiškia pačiam patekti į gudriai paruoš-
tas „dialektinio dialogo“ pinkles, „susiteršti“ netinkamu 
energetiniu sąlyčiu, užmirštant sufijų taisyklę, verčiančią 
visada atsižvelgti į laiko, vietos, istorinių bei psichologi-
nių aplinkybių niuansus ir suvokėjų lygmenį.

nereikia pamiršti ironijos bei katarsį teikiančio juo-
ko, kurio kartais dar bijo ir mechaniškai suvoktam įstaty-
mui tarnaujantys biurokratai, ir savo nereikšmingas savi-
raiškas pernelyg rimtai vertinantys kūrėjai. pastarieji itin 
lengvai patiki, kad laisvę žadanti „dieviškoji tikrovė“ yra 
neformali, kad ji anarchiškai griauna gamtines formas, 
politines, socialines bei moralines institucijas. pasąmonės 
lygmeniu reiškiamas „neformalumas“ anaiptol nesutei-
kia dvasinės laisvės, o veikiau atveria sielą infernalinėms 
paveikoms. tradicinės metafizikos požiūriu, apofatinė 
dieviškoji esmė (deus absconditus) yra antbūtiška, todėl 
apskritai neprilygsta ir negali prilygti tam būties lygme-
niui, kuriame „panaikinta“ fizinė forma tampa psichi-
niu pavidalu arba kuriame integrali struktūra pavirsta 
dėmenų chaosu ir atvirkščiai.

postmodernistinis menas nėra simbolinis (tradicine 
teurgine prasme) ir neatveria jokios dieviškosios paslap-
ties, o tik fiksuoja absurdiškas, estetiškai išgrynintas, 
paveikias pasąmonės asociacijas, įžengdamas į užburtą 
menamo konceptualumo ratą, kuriame patogiai jaustis 
gali tik giliu protu nepasižymintis, savo išskirtinumu 
apsvaigęs, pasaulį iškreiptai suvokiantis ir sudievintų 
apaštalų (tokių šiuolaikinėje dailėje apstu) pavyzdžiu 
aklai sekantis individas.

tačiau nereikia manyti, kad blogio kaukė visada sle-
pia blogį, o gėrio kaukė – gėrį. kaip sako ch. uptonas: 
„Įsitvirtinti siekiantis infernalinis blogis gali pasinau-
doti bet kokiu socialinių papročių pavidalu ir bet kokia 
politine ar ekonomine sistema, nes viena iš jo gudrybių 
yra klaidingai apibrėžtų alternatyvų pagrindu sukurti 
neišsprendžiami konfliktai. <...> kai gėrio ir blogio kova 
apibūdinama neteisingai, visa šio pasaulio narsa ir visas 
idealizmas tik sustiprina blogį ir ištrina gėrį. infernali-
nės jėgos dešiniuosius supriešina su kairiaisiais, žydus 
su musulmonais, moteris su vyrais taip, kad kiekviena 
šių pozicijų pradedama suvokti itin siaurai, todėl žala 
padaroma ir tamsa pasklinda nepaisant to, kokią pusę 
palaikai.“7

jeigu ką nors žeidžia ir varo į neviltį tokia „senama-
diška“ terminija (juk Apšvietos herojai, humanistai, go-
lemus kuriančių genetinių laboratorijų lamos tiki kitais 
dalykais, o beje, ir j. gagarinas pro iliuminatoriaus lan-
gelį neišvydo nei dievo, nei džinų kariaunos), jis nesun-
kiai gali vienus (neva mitinius) terminus pakeisti kitais 
(neva moksliniais: socialiniais-psichologiniais arba mo-
raliniais) – išvados nuo to nesikeis. štai didžiausias pa-
radoksas: nepaisant to, kad demokratija virsta reklamine 
šizofrenija, kvailių daugumos priespauda, kultūrine im-
potencija, anarchija, vagių ir demagogų prieglobsčiu, ją 
verkiant reikia išsaugoti, nes po globalinės demokratijos 
ateina ne teokratinis „aukso amžius“, o globalinė tironija, 
grindžiama visų vertybių sukeitimu, netikrais stebuklais 
ir „elektronine“ vergija.

1  h. read. Trumpa moderniosios tapybos istorija. – Vaga, vilnius, 1994, 
p. 9.

2  ten pat, p. 45.
3  ten pat, p. 45.
4  ten pat, p. 51.
5  e. gellner. Postmodernizmas, protas ir religija. – Pradai, vilnius, 

1993, p. 98.
6  ten pat, p. 108.
7  ch. upton. Op. cit., p. 306–307.
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hindustano pusiasalis yra vienas seniausių di-
džiųjų pasaulinės civilizacijos centrų, kuriame 
tūkstantmečiais gyvavo ir viena kitą keitė įvai-

rios imperijos, valstybės ir tautos. jų kultūrinis paveldas 
turėjo milžinišką įtaką pasaulinės civilizacijos istorijai. 
jokia kita pasaulio civilizacinė tradicija, išskyrus kinų, 
neturėjo tokios ilgos ir nenutrūkstamos kultūros isto-
rijos. ji pasižymėjo ypatingu stabilumu, idėjų, tradicijų 
perėmimu, kurį lėmė indų religinės, estetinės ir meni-
nės sąmonės sinkretiškumas. iš čia plaukė sugebėjimas 
tūkstantmečiais jungti po vienu stogu įvairias vietines 
kultūros formas, iš kurių daugelis archajišku pavidalu 
išliko iki nūdienos. tai nereiškia, kad pusiasalio erdvėje 
neveikė įprasti kultūrinės raidos, asimiliacijos ir adapta-
cijos dėsniai, tačiau akivaizdu, kad įvairių kultūros tradi-
cijų sintezės apraiškos ne visuomet skleidėsi nuosekliai, 
todėl nepajėgė galutinai homogenizuoti šios etniniu ir 
religiniu požiūriu margos geografinės erdvės.

pagrindinis šios studijos uždavinys – atskleisti islami-
zacijos poveikį tradicinei hindustano erdvėje išsiskleidu-
siai estetikos ir meno tradicijai, atsiribojant nuo daugelio 
ideologinių stereotipų aptarti unikalius mogolų epochos 
meninės kultūros laimėjimus, pagrindinį dėmesį sutel-
kiant į labai konkretų, aiškiai laiko požiūriu apribotą indų 
civilizacijos raidos tarpsnį ir geografinį regioną.

i s l A M i z A c i j o s  i š š ū k i A i
gilų rėžį indų meno raidoje paliko islamo civilizacijos 
ekspansija į hindustaną. ji vyko po truputį plečiant isla-
miškos kultūros įtakos erdvę nuolatos pasikartojančiais 
užkariavimais. pirmieji arabų puolimai indų civilizacijos 
teritorijoje prasidėjo 711–712 metais – jie užgrobė pasie-
nio regioną sindą dabartinio pakistano teritorijoje, o iš 
pandžabo buvo išstumti. naujas musulmonų ekspansi-
jos etapas siejamas su penkiolika karingo Afganistaną 
valdžiusio sultono mahmudo ghazni (gaznevi) žygių 
999–1027 metais į įvairius šiaurės indijos regionus iki de-
kano plokštikalnės. jis sugriovė ir nuniokojo daug indų 
architektūros šedevrų, iš kurių pirmiausia reikėtų išskirti 
pagrindines mathuros, benareso, kathjavados, gvalioro 
šventyklas. tolesnis šiaurės indijos užkariavimas vyko 
keliais etapais: 1193 metais kitos musulmoniškos guridų 
dinastijos spaudžiamas krito delis, po metų – varanasis, 
o netrukus buvo užkariauta ir visa šiaurės indija ir de-
kano plokštikalnės dalis. 1206 m. musulmonai, palaužę 
pagrindinius pasipriešinimo židinius indo ir gangos 
upių baseinuose, įkūrė galingą sultonatą su naujų mu-
sulmonų valdovų rezidencija delyje.

A n t a n a s  A n d r i j a u s k a s

islamizacijos poveikis indų 
meninės kultūros raidai

iš pradžių šiaurės indijoje gyveno negausi musul-
monų bendruomenė, kurią valdė vien musulmoniškos 
kilmės karinė ir feodalinė aukštuomenė. ji per adminis-
tracines struktūras skleidė naujas arabų, persų, tiurkų 
kultūros, estetikos bei meno tradicijas. nuo šiol tradici-
nės, šimtmečiais kultivuotos šių tautų meno formos in-
tensyviai pynėsi su indiškomis.

jokiame kitame islamiškos tradicijos sklaidos regio-
ne ateivių kultūra, estetinė mintis ir menas nesusidūrė su 
tokiu galingu pasipriešinimu kaip hindustano erdvėje. 
tam buvo daug objektyvių priežasčių, kurių svarbiau-
sia – pasaulėžiūrinių nuostatų ir estetinių idealų skir-
tingumas. kita vertus, greitam šalies kultūros islamiza-
vimui trukdė galingos seniai susiformavusios vietinės 
kultūros, religijos, estetinės minties ir meno tradicijos. 
trečias kultūros islamizavimą stabdantis veiksnys buvo 
politinės padėties nestabilumas, nes 1297–1307 metais 
vienas po kito įvyko penki puikiai ginkluotų ir mobilių 
mogolų dalinių puolimai. Aršūs gynybiniai delio sulto-
nato kariuomenės mūšiai su karingais mogolais sekino 
šiaurės indijos musulmoniškųjų valdovų materialinius 
ir gyvybinius išteklius. užgrobtų indijos regionų padėtį 
Xiv a. pradžioje destabilizavo ne tik galinga mogolų eks-
pansija, bet ir iš užkariautų teritorijų plūstelėję pabėgėlių 
srautai, kurie sujaukė nusistovėjusias gyvenimo normas 
ir reikalavo iš delio valdovų daug papildomų išteklių 
gyvenimui normalizuoti.

sultonatui iškilusiais sunkumais netruko pasinau-
doti daugelio užkariautų provincijų valdovai, kurie tapo 
nepriklausomi nuo delio ir įkūrė savas dinastijas. nors 
sustiprėjęs delio sultonatas 1313 m., mėgindamas su-
grąžinti prarastą valdžią, vėl užgrobė didžiulę dekano 
plokštikalnės dalį, tačiau politinės šiaurės ir centrinės 
indijos dezintegracijos procesų jau nepajėgė pažaboti. po 
1325 m. išryškėjusį eilinį delio sultonato karinės galios at-
gimimą nutraukė galingas timūro įsiveržimas 1398–1399 
metais ir daugelio miestų sugriovimas. delis buvo išplėš-
tas, nuniokotas ir neatsigavo visą šimtmetį. po timūro žy-
gių delio sultonatas suiro, o hindustano pusiasalyje dar 
labiau sustiprėjo kultūrinės ir politinės dezintegracijos 
procesai. nuolatiniai feodaliniai vidaus karai, įsiplieskę 
šiaurės indijoje ir dekano plokštikalnėje, pakeitė galios 
centrų išsidėstymą. Atskiri anksčiau musulmonų užka-
riauti regionai, valdomi galingų vietinių feodalinių gimi-
nių, atgavo autonomiškumą. tačiau buvo ir tokių kaip, 
pavyzdžiui, džaunpuras, mandus, bengalija, gudžara-
tas, orisa, kurie išsaugojo nepriklausomybę iki Xvi a., o 
atkakliai priešinęsis radžastanas – net iki Xvii a.
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A n k s t y V o j i  i s l A M i š k A 
A r c h i t e k t ū r A
Arabai, persai, o vėliau tiurkai atsinešė į užgrobtas hin-
dustano teritorijas savo architektūros tradicijų, naujų 
konstruktyvių kompozicijos ir statybos principų. Ar-
chitektūroje įsivyravo geometriškai aiškesnės linijos ir 
formos. todėl lygiagrečiai hinduistinei ir džainistinei 
architektūros tradicijai nuo Xii a. šiaurinėje indijoje 
plėtojosi arabų ir persų architektūros tradicijas tęsianti 
islamiška architektūra, kuri, pakliuvusi į galingos indų 
civilizacijos įtakos lauką, patyrė esmines transformaci-
jas ir po truputį virto indoislamiška. tai naujas galingas 
indų architektūros ir kitų menų srautas, kuris naujomis 
formomis praturtino indų meno tradiciją. mūsų pavar-
totas terminas „indoislamiška architektūra“ yra ganėti-
nai sąlygiškas.

islamizuota indų architektūra perėjo du skirtingus 
evoliucijos etapus – ankstyvąjį ir brandųjį. Ankstyvajame 
užkariautojai sąmoningai griovė didingas indų šventyk-
las ir iš puikiai apdirbtų akmens luitų skubėjo statyti 
naujas islamo ginklo galią ir „vienintelės tikros“ religijos 
viešpatiją įtvirtinančias mečetes, medreses, minaretus. 
juos statant neretai buvo panaudojami didžiuliai indų 
šventyklų blokai ir tradiciniai architektūrinių konstruk-
cijų principai. vėliau, kai atsirado daugiau iš islamiškų-
jų kraštų atvykusių architektų ir dekoro meistrų, buvo 
siekiama sakralinės architektūros pastatuose nuosekliau 
diegti tradicines islamiškosios architektūros formas.

tačiau šių siekių taip ir nepavyko įgyvendinti, nes 
architektūros formų plėtotę neišvengiamai veikė daug 
su vietinėmis klimato sąlygomis ir konkrečiame regione 
viešpatavusiomis tradicijomis susijusių veiksnių. vėles-
nė architektūros raida siejosi su savita mogolų dinasti-
jos valdymo laikais susiformavusia būdingų sinkretiškų 
stilistinių bruožų indoislamiška architektūros tradicija. 
šioms stilistinėms metamorfozėms neabejotinai turėjo 
įtakos ne tik anksčiau gyvavusios ir šimtmečiais puose-
lėjamos vietinės architektūros tradicijos, bet ir statybinės 
medžiagos, nes, kitaip nei Artimuosiuose rytuose, vi-
durinėje Azijoje, irane, statiniai užkariautoje hindusta-
no teritorijoje statyti ne iš plytų, o iš indų civilizacinėje 
erdvėje įprastų tvirtų tašytų akmens luitų. todėl jau pati 
medžiaga, nusistovėjusios vietinių akmens tašymo meis-
trų, akmens ir medžio raižytojų darbo tradicijos įnešė es-
minių pokyčių į tvirtovių, mečečių, medresių, minaretų, 
mauzoliejų, rūmų architektūrą.

Ankstyvųjų islamiškųjų dinastijų valdymo laikais 
įvairių regioninių valdovų sostinės ir kiti karvedžių bei 
feodalų giminių valdomi miestai buvo statomi strategi-
niu požiūriu svarbiose vietovėse tarsi galingos karinės 
tvirtovės su daugybe gynybinės paskirties pastatų. žvel-
giant į juos susidaro įspūdis, kad įvairaus rango šiaurės 
indijos valdovai dar ilgai savo sostinėse ir miestuose gy-
veno slegiami užkariautojams būdingų „apsiausties“ ir 
būties laikinumo svetimoje kultūrinėje erdvėje komplek-
sų. tokią psichologiją formavo karti daugelio ekspansijos 
amžių patirtis, kai klestintys didžiuliai miestai po eilinių 
invazijų buvo sugriaunami ar net nušluojami nuo žemės 
paviršiaus, žmonės išblaškomi, o neseniai klestėję kultū-
ros ir ekonomikos centrai sunykdavo ar ilgai merdėdavo, 
virtę griuvėsių krūvomis. todėl ne tik tvirtovės, bet ir 
religinio kulto objektai, mauzoliejai neretai buvo stato-

mi kaip sudėtinės gynybinių kompleksų dalys – pavyz-
džiui, 1325 m. pastatytas gijasudino mauzoliejus tug-
lako tvirtovėje delyje, funkcionuojantis kaip organiška 
galingų sienų gynybinio komplekso dalis.

Į hindustaną besiskverbianti islamo architektūra ir 
vaizduojamasis menas ryškiai skyrėsi nuo neseniai kles-
tėjusios indų architektūros stilių. populiariausi pastatai 
buvo šventyklos, tvirtovės, rūmai, mečetės, medresės, 
minaretai ir ypač mauzoliejai, kurių pagrindas dažniau-
siai buvo kubo formos, o pastatus dengė pusrutulio arba 
kupolo formos stogų konstrukcijos. interjere skulptūri-
nius vaizdinius pakeitė abstrakčios arabeskos ir deko-
ratyvūs kaligrafiniai užrašai. mečetėse ir mauzoliejuose 
buvo naudojamos arkos ir aukšti bokštai. pastatus daž-
niausiai supo atviri sodai arba vienuolynų statiniai.

nors persų ir vidurinės Azijos architektus pasikvie-
tę įvairūs valdovai orientuodavosi į islamo pasaulyje su-
siklosčiusius architektūrinės estetikos principus, tačiau, 
kadangi dauguma statytojų buvo vietiniai gyventojai, 
jie neišvengiamai į statinius perkėlė jiems įprastus kons-
trukcijos, medžiagų apdorojimo, akmens luitų tašymo, 
raižymo ir dekoro principus. statydami pastatus gausiai 
liūčių merkiamose teritorijose, architektai privalėjo atsi-
žvelgti į visai kitas sąlygas nei sausringoje zonoje. tai 
buvo antras veiksnys, lemiantis stilistinio eklektiškumo 
tendencijų įsigalėjimą naujų musulmonų valdovų prote-
guojamuose didinguose statiniuose, kurie turėjo paval-
diniams sukelti pagarbaus susižavėjimo jausmus.

siekiant užkariautuose kraštuose paskleisti naują 
islamo religiją, buvo statoma daug islamiško stiliaus ar-
chitektūros kulto pastatų. statydami pirmąsias mečetes, 
islamo adeptai dažnai pasitelkdavo daugybę nugriautų 
hinduistinių šventyklų detalių – toks statybos būdas ge-
rokai greitino statybą ir natūraliai skatino hinduistinių 
ir islamiškų architektūrinių formų hibridiškumą. tai 
akivaizdu įdėmiau pažvelgus į daugelio pirmųjų vaka-
rinėje indijos dalyje ir delyje pastatytų mečečių siluetus. 
vienas ryškiausių to meto indoislamiškosios architektū-
ros pavyzdžių yra kutb minaro minaretas, pastatytas 
1193–1236 m. greta mečetės ir mauzoliejaus delyje, tuo-
metinėje galingo delio sultonato sostinėje. šio pastato 
architektūroje juntama stipri vidurinės ir mažosios Azi-
jos architektūros tradicijų įtaka. tai nenuostabu, nes tuo 
metu delio sultonatas artimai bendravo su islamiškais 
šių regionų valdovais. didingas aukštyn kylantis kutb 
minaro minaretas ir jį supantys pastatai turi hinduistinei 
architektūrai būdingų masyvių formų ir dekoro elemen-
tų, nes juos statė vietiniai meistrai, panaudodami įprastą 
horizontalių tašytų granito luitų klojimo technologiją. šis 
bokštas, be minaretams įprastos kvietimo maldai funk-
cijos, buvo ir strategiškai labai svarbus – iš jo viršūnės 
buvo gerai regimos tolimos teritorijos.

didingas aukštyn besistiebiantis minaretas visiškai 
užgožia jį supančius ansamblio statinius ir dominuoja 
kraštovaizdyje. iš pradžių jis buvo keturių aukštų su 
apžvalgai skirtais balkonais ir tiurkiško stiliaus kupo-
lu. Į visus bokšto balkonus vedė viduje įrengti sraigti-
niai laiptai. tačiau, kai 1369 m. viršutinę minareto dalį 
sugriovė griaustinis, ji buvo pakeista dviem aukštais. 
taip vietoj keturių anksčiau projektuotų aukštų atsirado 
penki. XiX a. pradžioje minaretas nukentėjo nuo žemės 
drebėjimų ir vėl buvo perstatytas. iki nūdienos išliko 
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penkių aukštų keturiais žiediniais balkonais apsuptas 
72,6 m aukščio pastatas. Apatinis diametras yra 14,74 m, 
o pačiame viršuje – tik 3,05 m. šis siaurėjimas sukuria 
lengvumo ir sklendimo erdvėje iliuziją.

taurus puikiai apdorotas vietinis granitas minareto 
architektūrai suteikia ypatingo didingumo ir iškilmingu-
mo. dekorui buvo panaudotas rusvas smiltainis, o bokš-
tui ypatingą grožį suteikia baltas marmuras. žavi silueto 
linijų grakštumas, struktūrų proporcijų ir ritmo jausmas, 
grakštus balkonų skulptūriškumas. tai vienas gražiau-
sių iš man žinomų minaretų, harmoningos islamiškos ir 
indiškos architektūros sintezės pavyzdys.

M o G o l ų  k u lt ū r o s  i š k i l i M A s
naujas indoislamiškosios kultūros pakilimas šiaurinėje 
hindustano dalyje išryškėjo valdant čingischano pali-
kuonims timuridams, kurių atstovas, talentingas karve-
dys ir politikas, išeivis iš vidurinės Azijos kultūros cen-
tro samarkando, babūras, 1526 m. sutriuškinęs sultono 
lodžio kariuomenę, įkūrė vadinamąją didžiųjų mogolų 
dinastiją. dinastijos pradininkas, gavęs puikų išsilavini-
mą samarkande ir bucharoje, buvo vienas labiausiai išsi-
lavinusių to meto pasaulio valdovų, visokeriopai skatino 
kultūros, mokslo, meno raidą. jo sūnus humajunas, su-
sidūręs su aršiu užkariautų žemių pasipriešinimu, kurį 
laiką netgi buvo išstumtas iš delio ir pasitraukė su šeima 
į iraną. tačiau vėliau, remiant irano šacho kariuomenei, 
susigrąžino mogolų dinastijos valdžią dviejuose pagrin-
dinėse imperijos miestuose delyje ir Agroje bei kai ku-
riose kitose šiaurės indijos teritorijose.

mogolų imperijos galią atkūrė babūro anūkas im-
peratorius Akbaras. jis įžengė į sostą vos keturiolikos, 
1556 metais tragiškai žuvus tėvui (humajunas nukrito iš 
aukštai savo bibliotekoje). iki 1560 m. globotas įžvalgaus 
regento bairam chano, Akbaras pradėjo naują užkariavi-
mų epochą, per kurią visa indija į šiaurę nuo vindhjos – 
nuo gudžarato iki bengalijos, įskaitant kašmyrą, kabulą 
ir kandaharą – buvo įtraukta į imperijos ribas. 1600 m. 
imperatorius išplėtė valstybės ribas pietų kryptimi, už-
imdamas ir Ahmadnagarą.

perėmęs valstybės valdymą iš savo pirmtakų, ambi-
cingas Akbaras jau nebesitenkino mogolų sultono, kaip 
jo tėvas humajunas, statusu, o siekė tapti didžiulės ir 
etniškai margos imperijos valdovu, teisingai valdančiu 
ne tik į jo valstybės sudėtį įėjusius islamo adeptus persus, 
arabus, tiurkus, afganus, bet ir įvairioms etninėms gru-
pėms priklausančius vietinius gyventojus. Akbaras valdė 
pusę šimtmečio tuo metu, kai, augant vakarų civilizaci-
jos galiai, prancūzijoje viešpatavo henrikas iv, o Anglijo-
je skleidėsi elžbietos „aukso epocha“. šis trečiasis mogo-
lų dinastijos atstovas, greta Ašokos, kaniškos ir haršos, 
buvo vienas galingiausių indijos valdovų. jam buvo sve-
timas religinis fanatizmas – jis suprato, kad svarbiausia 
yra ne prievarta suvienyti įvairias hindustano karalystes 
ir  kunigaikštystes o išmintingu valdymu harmonizuoti 
įvairių tikėjimų bei kultūros tradicijų pavaldinius, tarp 
kurių dėl religinių požiūrių skirtumų nuolatos įsiplieks-
davo lokalūs konfliktai.

pasižymėjęs ypatinga tolerancija Akbaras įkūrė efek-
tyvią milžiniškos mogolų imperijos administracinę sis-
temą, kurioje pagrindinė rūmų kalba buvo persų. jis są-
moningai skyrė į vadovaujančius postus įvairių religijų 

atstovus ir, įkvėptas mistinių sufijų idealų, rėmė naujo 
sinkretiško, jungiančio islamo, hinduizmo ir kitų religi-
jų idealus tikėjimo Din-e-ilahi (dieviškas tikėjimas) sklai-
dą. imperatorius labai mėgo kaligrafiją, poeziją, gražius 
pastatus, žavėjosi sodų menu. iš čia kilo rūpinimasis 
kultūros, mokslo ir meno plėtote. savo rūmuose jis telkė 
garsius mokslininkus, poetus, architektus, dailininkus, 
kaligrafus, muzikantus, skatino tyrimus religijos, filoso-
fijos ir meno srityse. Akbaras inicijavo svarbiausių indų 
tekstų Mahabharata, ramajana, Harivamsha ir kitų vertimo 
į persų kalbą programą, įgyvendino daug didingų archi-
tektūrinių ansamblių statybos projektų Agroje, delyje, 
lahore, sikandroje ir kituose miestuose.

Akbaro sūnus džahangiras (valdė 1605–1627 m.) ir 
anūkas šahdžahanas (valdė 1628–1658 m.) iškėlė mogolų 
imperiją į naujas aukštumas. šahdžahano viešpatavimo 
pradžioje Ahmadnagaras buvo galiausiai inkorporuotas 
į imperiją, o bidžapuras ir golkonda paversti vos ne va-
salais. jo valdymo laikais mogolų imperija, greta kinijos, 
buvo turtingiausia ir galingiausia to meto pasaulio impe-
rija, vykdžiusi grandiozines miestų, tvirtovių ir šventyklų 
statybas. Į didžiausius šahdžahano planus buvo įtrauk-
tas rūmų Agroje atnaujinimas ir tadž mahalo (jo žmonos 
mauzoliejaus) statymas, nauji rūmai ir miestas delyje 
(šahdžahanabade), kuris tapo sostine. ketvirtojo mogolų 

kutb minaro minaretas
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dinastijos valdovo Aurangzebo grįžimas prie islamiškųjų 
vertybių hierarchijos iškėlimo aukščiau kitų iškart sukėlė 
galingą prie demokratiškų valdymo principų jau įpratu-
sių hinduistų pasipriešinimą ir stiprino imperijos politi-
nės ir kultūrinės dezintegracijos tendencijas.

mogolų dinastijos valdovai skatino atsineštos is-
lamiškos arabų, islamizuotos persų, vidurinės Azijos 
kultūros ir meno formų suartėjimą su tradicinėmis indų 
kultūros ir meno formomis. pagrindinis mogolų dinas-
tijos valdymo epochos menininkų, architektų, kaligrafų, 
tapytojų, dekoratyvinės dailės šalininkų įkvėpimo šalti-
nis buvo persų meno tradicijos – pirmiausia timuridų, o 
vėliau sefevidų. iš irano ir vidurinės Azijos sklidusios 
meninės įtakos surado palankią dirvą islamizuotos indų 
kultūros terpėje. Įvairių tautinių tradicijų menininkų 
kūrybinių pastangų rezultatas – ilgai lygiagrečiai koeg-
zistavusių islamiškos ir hinduistinės kultūros tradicijų 
sintezė, atsispindėjusi įvairiuose estetinės kultūros ir 
meno srityse. imperatoriai buvo ne tik meno mecenatai, 
bet ir patys, amžininkų pripažinimu, pasiekė aukštumų 
įvairiose meno srityse. pavyzdžiui, džahangiras buvo 
pripažintas miniatiūros meistras, o šahdžahanas – archi-
tektūros žinovas, aktyviai dalyvęs planuojant ir statant 
įvairius pastatus.

Akivaizdu, kad islamiškosios civilizacijos įtakos sti-
prėjimas mogolų dinastijos valdymo laikais paveikia 
įvairius indų kultūros, estetikos ir meno aspektus. Archi-
tektūros, poezijos, muzikos, miniatiūros ir taikomosios 
dailės plėtotė, nors ir ne visiškai sinchroniškai, tačiau 
skleidėsi viena magistraline dekoratyvėjimo kryptimi. 
spalvingai ir perkrautai detalių anksčiau viešpatavusiai 
įvairių hinduizmo pakraipų estetikai kaip priešprieša 
iškyla pabrėžtinas islamiškosios estetikos asketiškumas, 
persmelktas tikėjimo, kad dievo atvaizdas iš esmės yra 
neišreiškiamas meninėmis priemonėmis. iš čia kyla isla-
mo estetikos adeptų diegiamas pabrėžtinas paprastumas 
ir ornamentinių struktūrų dekoratyvumas. nauji islamo 
religijos estetiniai idealai pirmiausia išryškėjo kultinių 
pastatų architektūroje ir interjeruose, o vėliau pradėjo 
skleistis tokios estetikos įprasminimui parankiausiose 
meno formose – poezijoje, muzikoje, kaligrafijoje, mi-
niatiūroje, įvairių rankraščių, ypač korano manuskriptų, 
puošyboje.

šis skirtingų tradicijų susiliejimas skatino naujo, va-
dinamojo mogolų, stiliaus iškilimą. esmingiausius poky-
čius patyrė architektūra, o su ja susijusi ir išskirtinę vie-
tą indų menų hierarchijoje užėmusi skulptūra apskritai 
prarado savo vaidmenį.

M o G o l ų  A r c h i t e k t ū r o s 
t r A d i c i j o s  s AV i t u M A s
dauguma svarbiausių islamiškos architektūros pamin-
klų buvo sukurti valdant galingai mogolų dinastijai, kai 
išryškėjo arabų, persų, vidurinės Azijos tiurkų ir indų 
architektūros tradicijų suartėjimas. pavyzdžiui, Akbaro 
valdymo laikais strategiškai svarbiose imperijos vietovė-
se buvo pastatyti penki gynybiniai kompleksai su dau-
gybės pastatų infrastruktūromis. tai – fortas ir valdovų 
rūmai Agroje, naujas miestas ir imperatorių rezidencija 
fatihpur sikri, didžiuliai gynybiniai kompleksai Adžme-
re, lachore ir Alachabade, kurių statybai buvo pasitel-
kiami geriausi to meto architektai, fortifikacijos specia-

listai, akmens raižytojai, dekoro meistrai. iškilo didingas 
valdovo tėvui skirtas humajuno mauzoliejus delyje. Ak-
baro sūnaus džahangiro valdymo metais statybos mas-
tai mažėja, tačiau iškyla trys didingi mauzoliejai: Akba-
ro greta Agros, džahangiro lahore ir itimad-ud-daulo 
Agroje. valdant šahdžahanui, iškilo raudonasis fortas ir 
valdovų rūmai delyje, didingos didžiosios mečetės dely-
je, Agroje ir lahore. tačiau garsiausias to meto architek-
tūros šedevras buvo jo mylimai žmonai skirtas mauzo-
liejus Agroje, plačiau žinomas tadž mahalo vardu.

Akbaro valdymo laikais islamizuotoje hindustano 
erdvėje formuojasi daug griežtesnio ir funkcionalesnio 
stiliaus labai įvairių formų ir funkcijų architektūros tra-
dicija. joje regimos akivaizdžios sąsajos su per moterišką 
liniją suartėjusių galingų radžputų valdovų proteguoja-
ma hinduistine didingų ir masyvių formų architektūros 
tradicija, kurioje svarbiausiais tapo ištaigingumą ir galią 
demonstruojantys įvairūs išorinio statinių dekoro ir in-
terjero elementai.

nors šiame architektūros raidos etape nauja jėga 
atgimsta senos indų tvirtovių, rūmų, šventyklų statymo 
tradicijos, tačiau architektūros ansamblių statyboje vis 
daugiau atsiranda arkų, kupolų, skliautų, naudojamos 
tvirtos akmenų blokus laikančios medžiagos. islamo ir 
indų architektūros tradicijoms sąveikaujant, atsiranda 
stiliaus požiūriu įvairios, neretai didingumą su preten-
zingumu derinančios hibridinės indoislamiškos archi-
tektūros formos.

garsiausiais mogolų indoislamiškos architektūros 
pavyzdžiais tapo gol gumbazo, bidžapuro ansambliai, 
raudonasis fortas delyje, humajuno mauzoliejus de-
lyje (antroji Xvi a. pusė), Akbaro mauzoliejus sikandre 
(1613), divani-Am priėmimų salė delyje (1627–1658), di-
džioji mečetė delyje (1644–1658), Agros rūmai ir fortas 
bei tadž mahalo mauzoliejus Agroje (1648–1653),  birk 
singh deo rūmai datijoje (apie 1620).

tačiau milžiniška indų architektūros tradicija, įkū-
nyta daugybėje islamo ekspansijos metu nesugriautų 
pastatų, praslinkus pirmajai aktyvios islamizacijos ban-
gai, daugelyje indijos regionų atgimė kaip būdas suvok-
ti savo „indiškumą“, prisiminti savo herojišką praeitį. 
šiuos estetinės sąmonės poslinkius vis labiau toleravo 
su nauja savo tėvyne, jos kultūrine aplinka suaugantys 
mogolų dinastijos valdovai. todėl naujų indoislamiškų 
estetinių idealų kaita neišvengiamai atsispindėjo archi-
tektūros stiliuose ir kitose meno formose.

didingiausias Akbaro sumanymas buvo 1569 m. 
subrendęs noras perkelti sostinę į naują sufijų pamėgtą 
vaizdingą susitikimo vietą apie 30 kilometrų į pietvaka-
rius nuo Agros. čia imperatorius nutarė pastatyti naują 
fantastinio grožio miestą savo senelio, kuris įtvirtino mo-
golų dinastijos viešpatavimą indijoje, pergalėms pagerb-
ti. taip prasidėjo naujo „pergalės miesto“ valdovų rezi-
dencijos fatihpur sikri statybos. projektuojant ir vykdant 
statybos darbus, aktyviai dalyvavo Akbaras. sutelkęs 
daugybę lėšų, jis miesto statybai pakvietė daug garsių 
architektų ir dekoro meistrų iš įvairių kraštų. miesto sta-
tiniai tikriausiai buvo statomi turint tik bendrą jo forma-
vimo idėją, ne visuomet nuosekliai vienas po kito, o vie-
nu metu architektams ir meistrams plušant prie skirtingų 
ansamblių. per 10 metų (1570–1580) čia buvo pristatyta 
daugybė eklektiškų rūmų su gudžarato, gvalioro, ra-
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džastano ir kitų regionų stiliaus elementais, iš kurių iš-
taigingumu išsiskyrė miesto centre pastatytas didingas 
90 x 130 m imperatorių rūmų khas mahal ansamblis su 
iškilmingų priėmimų sale divan-i-khas, kurioje buvo 
pastatytas brangiausių medžiagų išpuoštas valdovo sos-
tas. valdovų rezidenciją supo daugybė kitų pagalbinių 
pastatų. mieste buvo pastatyta daug masyvių formų in-
diško stiliaus gynybinių įrengimų, šventyklų, triumfo 
arka, visuomeninės paskirties pastatą ir kiti architektū-
ros ansambliai. iš jų savo svarba išsiskyrė milžiniška me-
četė su trimis kupolais ir greta pastatyti du selimui čisti 
ir islam chanui skirti mauzoliejai. pagal imperatoriaus 
sumanymą miestą supo galingos gynybinės sienos, jame 
vienas po kito kilo daug įstabių skirtingo stiliaus didingų 
architektūrinių ansamblių.

statant daugelį šio miesto architektūros ansamblių, 
buvo naudojamos senos indų šventyklų statybos tech-
nologijos, didžiulės sudėtinės architektūrinių ansamblių 
dalys: keturkampiai akmeniniai stulpai, apskritos kolo-
nos, atraminės sijos, kapiteliai. raižinių dekoru išmar-
ginti vartai buvo iš anksto parengiami įvairiose akmens 
skaldyklose, o vėliau sudėtingais mechaniniais įrengi-
mais atgabenami ir surenkami statybos vietose. tokios 
technologijos spartino didžiulių architektūrinių ansam-
blių statybą.

sparčiai išaugęs į daugybės architektūros paminklų 
pilną miestą fatihpur-sikri taip pat greitai buvo ir apleis-
tas, nes neturėjo kitiems miestams būdingos infrastruk-
tūros ir netapo, kaip buvo planavęs Akbaras, su deliu ir 
Agra pajėgiančiu konkuruoti valstybės administraciniu 
ir kultūriniu centru. todėl šis įstabaus grožio valdovų 
ištaigingumą ir galią pabrėžtinai demonstruojantis mies-
tas greit sunyko. šiandien tai turistų pamėgtas miestas 
vaiduoklis, kuris žavi daugybe skirtingo stiliaus archi-
tektūrinių ansamblių, tačiau jame nėra įprasto indijos 
miestams gyvenimo šurmulio.

po Akbaro epochoje išryškėjusių islamiškų archi-
tektūros formų hinduizacijos tendencijų jo sūnaus  šah-
džahano valdymo laikais vienuose svarbiuose archi-
tektūriniuose statiniuose galime regėti tėvo įtvirtintų 
architektūros tradicijų tąsą, o kituose – atsigręžimą į anks-
tesnes islamiškosios architektūros tradicijas. pirmąją ten-
denciją simbolizuoja apie 1638–1648 m. delyje iš raudono 
smiltainio pastatytas vadinamasis raudonasis fortas. jis 
yra tarsi klasikinis mogolų epochos architektūrai būdin-
gos musulmonų ir indų architektūros tradicijų sintezės 
pavyzdys. masyvios ir impozantiškos, su daugybe deko-
ratyvių detalių valdovo rezidenciją juosiančios gynybinės 
sienos primena pietinėje indijoje ir dekano plokštikalnėje 
išplitusias hinduistinės architektūros formas.

kitas svarbus šahdžahano valdymo laikais pasta-
tytas baltu marmuru spindintis indoislamiškos archi-
tektūros šedevras tadž mahalas (1648–1653) yra daug 
grakštesnių, ažūrinių, tarsi sklendžiančių erdvėje formų 
ir artimesnis islamiškai architektūros tradicijai. šis arti-
mumas iš dalies gali būti paaiškinamas projekto konkur-
są laimėjusio architekto, kuris natūraliai perkėlė į indiją 
tėvynėje gyvavusias architektūrines formas, kilme. ta-
čiau ir jos patyrė stiprų indiškosios architektūrinės este-
tikos tradicijų poveikį, nes prie jų dirbo daugybė vietinių 
meistrų. tadž mahalo ansamblis buvo skirtas mylimos 
imperatoriaus žmonos mumtaz mahal atminimui. ši reto 
proto ir talento moteris, kilusi iš kilmingos persų gimi-
nės, buvo vadinama imperatorių „rūmų žiedu“. iš čia ir 
atsirado persiškas vardas Tadž-i Mahal, suteiktas jos atmi-
nimui skirtam mauzoliejui. visuomet lydėjusi vyrą im-
peratorienė netikėtai mirė gimdydama. šis praradimas 
sukrėtė valdovą ir jis, nusišalinęs nuo valstybės reikalų, 
sutelkė dėmesį į žmonos atminimui skirto mauzoliejaus 
statybą. šiam sumanymui įgyvendinti jis skyrė milžiniš-
kas lėšas ir pasitelkė daug garsių meistrų iš įvairių mu-
sulmoniškų kraštų – irano, turkijos, samarkando.

raudonasis fortas
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dėl pagrindinio architekto mokslinėje literatūroje 
vyksta diskusijos; įvairūs autoriai mini skirtingus var-
dus: suprantama, įgyvendinant tokį sudėtingą projektą 
galėjo keistis jį kontroliuojantys specialistai. tačiau ra-
šytiniuose šaltiniuose kaip projekto konkurso laimėtojas 
ir pastato brėžinių autorius pagrindinių meistrų mėne-
sinio apmokymo sąraše užrašytas iš turkijos atvykęs 
mohamadas isa efendi. jam, greta kitų dviejų kaligrafų 
satar khano ir Amanat khano, raižytojo iš samarkando 
mohamado šarifo ir akmens meistrų prižiūrėtojo moha-
mado hanifo, skirtas didžiausias – 1000 rupijų – mėne-
sinis atlyginimas. turkišką architekto kilmę rodo keturi 
aukštyn kampuose kylantys minaretai, primenantys tur-
kijoje anksčiau statytus, tačiau jų išdėstymo ir statybos 
principai skiriasi.

Ansamblio erdvė aprėpė didžiulę (apie 580 x 305 m) 
iš šiaurės į pietus orientuotą vaizdingą stačiakampio for-
mos teritoriją, esančią netoli džamnos upės. joje pagal 
persų tradiciją buvo sukurtas kvadratinės formos parkas, 
kurį į keturias dalis dalijo dvi susikertančios alėjos ir nuo 
pietinių vartų į mauzoliejaus centrinį įėjimą orientuotas 
pagrindinis kanalas. susikirtimo vietoje iškilo centrinis 

mauzoliejaus pastatas, o aplink, kiek toliau už parko 
želdinių – mečetė ir daugybė pagalbinių pastatų: rūmų, 
viešbučių, prekybos galerijų ir pan. daugelis jų iki mūsų 
dienų neišliko.

Ant tvirtos rudai rusvos marmurinės platformos 
šio parkinio ir architektūrinio ansamblio centre iš baltai 
rusvo marmuro iškilo didingas mauzoliejaus ansamblis, 
kurio aukštis nuo platformos pagrindo iki kupolo viršu-
je iškylančio špiliaus ir plotis yra beveik vienodas – apie 
57 m, sienų aukštis – 33 m, kupolo – 24 m, arkų – 20 m, o 
keturi šonuose esantys minaretai yra beveik 42 m aukščio. 
visas ansamblis sukurtas remiantis griežtais geometrijos 
ir simetriškų formų bei erdvių santykių principais. es-
tetiniu požiūriu itin sėkmingai architekto buvo parinkti 
pagrindinių ansamblio akcentų aukščio ir erdvės santy-
kiai – didžiojo kupolo mauzoliejaus centre ir kraštuose iš-
kylančių pusės kupolo aukštyje keturių šoninių bokštelių 
bei už jų toliau esančių keturių grakščių minaretų.

pagrindinis architektūrinis pastato akcentas – mil-
žiniškas, tarsi lengvai erdvėje sklendžiantis kupolas, 
žvelgiant iš toliau žavintis lenktų linijų ir greta esančių 
statiškų dekoratyvių formų bei supančios prieigų aplin-
kos harmonija – vaiskaus indiško dangaus fone išnyra 
skaidrių, kartais tarsi miraže „perregimų“ ansamblio 
detalių elementai.

raižinių dekoro, inkrustacijų bei kaligrafinių už-
rašų darbus kuravo garsus iš širazo atvykęs kaligrafas 
Amanat khanas. jis buvo atsakingas ir už korano citatų 
tikslumą. ornamentais ir kaligrafiniais užrašais deko-
ruotos visos pagrindinio pastato viršutinės ir įėjimus į jį 
puošiančios dalys.

šahdžahano sūnaus Aurangzebo (1658–1707) atsi-
gręžimas į islamiškąjį religinį puritonizmą ir mėginimas 
atgaivinti musulmonų hegemoniją turėjo pragaištingų 
pasekmių mogolų imperijai. Aurangzebo valdymas pra-
sidėjo nenutrūkstamais karais prieš dekano karalystes, 
kurios buvo aneksuotos 1686–1687 m., ir įvairius ra-
džastano princus, su kuriais jo protėviai palaikė gerus 
santykius ir giminiavosi. jis suardė netvirtą pusiausvyrą 
tarp hinduistų ir musulmonų ir įgijo nuožmių priešų 
radžastane ir dekane, kur sparčiai augo marathos kla-
nų galia. kovų išvarginta mogolų dinastijos valdoma 
imperija išgyveno nuosmukį ir joje išryškėjo politinės 
dezintegracijos tendencijos. provincijų valdovai, kurių 
postai iki tol buvo delio valdžioje, dabar kūrė sava-
rankiškas dinastijas. po kelių nomadų antpuolių bangų 
irano valdovo nadir šacho kariuomenė 1739 m. išplėšė 
sostinę delį ir išgrobstė per du šimtmečius sukauptus 
turtus. vėliau įvairios afganų, marathų, nomadų ir britų 
kolonizatorių kariuomenės pratęsė mogolų kultūrinio 
paveldo niokojimą.

nepaisant iš pradžių atrodžiusių svarių karinių lai-
mėjimų, Aurangzebo religinis fanatizmas pasmerkė šalį 
nuožmiems lokaliems karams, kurie atvedė neseniai 
klestėjusią imperiją į geopolitinės galios ir kultūros nuos-
mukį. po jo iki britų kolonizavimo 1858 m. valdę delio 
valdovai funkcionavo labiau kaip simbolinės figūros, 
nepajėgios stabdyti įsibėgėjusių politinės ir kultūrinės 
dezintegracijos tendencijų – kultūrinės bei meninės ini-
ciatyvos iš mogolų imperijos centrų delio ir Agros per-
sikėlė į kitas galingiausias hindustano karalystes ir ku-
nigaikštystes.

tadž mahalas
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du vokiški žodžiai – Entsagung (atsižadėjimas) ir 
Erlösung (atpirkimas) – iš pirmo žvilgsnio niekuo 
nesiskiria nuo daugelio kitų abstrakčių sąvokų 

ir neturėtų būti siejami su jokia konkrečia epocha, nes ir 
atsižadėjimo, ir išpirkimo fenomenas gali reikštis visais 
laikais. vis dėlto Entsagung ir Erlösung sąvokos laikyti-
nos kultinėmis Xviii–XiX a. vokiečiakalbės literatūros 
diskurse. Erlösung semantikos šaknys, be abejo, religinės, 
tačiau papildomą prasminę dimensiją žodis įgyja XiX a. 
dėl richardo Wagnerio teikiamos interpretacijos. o Ent-
sagung tapo beveik terminu pasirodžius j. W. goethe’s ro-
manui Vilhelmo Meisterio klajonių metai (Wilhelm Meisters 
Wanderjahre), kuriam autorius suteikė paantraštę Atsiža-
dantieji (Die Entsagenden) ir ją visiškai pateisino.

Ar motyvo sklaidą bei jo tonaciją esmingai lemia 
istorinės aplinkybės, tos ar kitos šalies savitumas, auto-
riaus asmenybės bruožai, galėsime įsitikinti, pasirinktu 
aspektu panagrinėję dviejų novelistų – austro ir vokie-
čio – kūrinius. kodėl būtent šių dviejų? paprasčiausias 
atsakymas būtų: todėl, kad f. von saaras dažnai vadi-
namas austriškuoju stormu ir kad abiejų autorių teks-
tuose atsižadėjimas vaidina tikrai ne antraeilį vaidmenį. 
bet ar korektiška laikyti th. stormą savotišku kokybės 
etalonu? tokiu atveju, pavyzdžiui, i. turgenevą galėtu-
mėme pavadinti „rusiškuoju stormu“ ir pan. juolab kad 
esė Theodor storm th. mannas vertina abu novelistikos 
meistrus kaip giluminiais ryšiais susijusias giminingas 
sielas: „jeigu lyginimo erdvę išplėstumėme iki žmogiško 
tipiškumo, stormas ir turgenevas atrodytų joje panašūs 
lyg broliai, lyg du tos pačios figūros variantai.“1 vis dėl-
to bus teisingiau pripažinti, kad tokie etalonai atsiranda 
spontaniškai ir yra subjektyvūs, kad variacijų čia gali 
būti be galo daug, literatūros istorijoje esama daug gimi-
ningų sielų, lyginimai čia gali būti įvairiausi, todėl kal-
bėsime ne apie „austriškąjį stormą“, o apie austrą f. von 
saarą ir vokietį th. stormą, du įžymius novelistus, kad 
įsitikintumėme, kaip kiekvieno jų kūryboje skamba atsi-
žadėjimo motyvas.

šie kūrėjai turi daug bendro, tačiau kai kas juos ski-
ria. pamatinį kūrinių formos panašumą nulemia jau vien 
jų atstovavimas novelės žanrui, būtinybė laikytis nusta-
tytų reikalavimų, nors novelei būdingą rėminę kons-
trukciją f. von saaras naudoja ne visada, o th. stormo 
kūryboje kartais regime net trigubą pasakojimo įrėmini-
mą (novelėje Audros raitelis – Der schimmelreiter). tačiau 
dviejų kūrėjų panašumas iš tikrųjų gilesnis, negu galėtų 

r a m i n t a  G a m z i u k a i t ė

Atsižadėjimo motyvas 
ferdinando von saaro 
ir theodoro stormo novelistikoje

atsirasti vien dėl formalių reikalavimų laikymosi. Abu 
gilinasi į žmogaus sielą, daro tai švelniai bei melancho-
liškai ir leidžia suskambėti autobiografiniams akordams. 
th. mannas pastebi, kad stormo nostalgija, jo ilgesys sie-
jasi su praeitimi, su tuo, kas pradingo, visiems laikams 
prarasta:

Liegt eine Zeit zurück in meinem Leben,
Wie die verlorene Heimat schaut sie aus,
Nach der im Heimweh die Gedanken streben.

(praėjęs mano gyvenimo laikas atrodo lyg praras-
ta tėvynė, į kurią ilgesingai krypsta mintys – pažodinis 
vertimas)

visai panašios ilgesingos nuotaikos skamba ir f. von 
saaro eilutėse, nukreiptose į praeitį, į prisiminimus:

Geschautes, Miterlebtes will ich schildern
Und freu mich selbst an den Erinnrungsbildern

(noriu pavaizduoti tai, ką mačiau, ką išgyvenau, ir 
pats džiaugiuosi prisiminimų vaizdais – pažodinis ver-
timas).

literatūros istorikai teigia, kad autobiografiniai mo-
tyvai ir prisipažinimai neabejotinai yra visų f. von saaro 
kūrinių pagrindas2. tas pat galioja ir lyriškajam th. stor-
mui – užtenka prisiminti noveles Vėlyvos rožės (späte 
rosen) arba Viola Tricolor, kur prisiminimai apie žmoną 
constanze pinasi su iki žmonos mirties slopinto jausmo 
dorotheai jensen pavaizdavimu. eilėraščių yra parašę 
abu, bet literatūros istorijoje šie kūrėjai visų pirma žino-
mi kaip novelių autoriai. vis dėlto klasikinė novelės te-
orija daugiau taikytina th. stormo kūriniams, nes f. von 
saaro pasakojimams kartais stinga visuotinai pripažintų 
žanro požymių – ne visada rasime „negirdėtą nutikimą“, 
kurį novelėje nori matyti goethe (pokalbis su eckerman-
nu 1827 m. sausio 29 d.), arba „ryškų posūkį“, kurio 
reikalauja l. tieckas, arba „konfliktą kūrinio centre“, 
kurį būtinu novelės elementu laiko stormas. kita vertus, 
žmogiškųjų likimų visuma yra, pasak hanso-heinricho 
reuterio, šių kūrėjų vaizdavimo objektas, net ir pasirinkę 
konfliktų kupiną medžiagą, jie vaizduoja įvykius ne tra-
giškai ar dramatiškai, o pasitelkdami biografinį lyrišku-
mą, leidžiantį tyliai nuskambėti klausimui, kuris taip ir 
lieka neatsakytas3. taip užbaigiami kritiko pamąstymai, 
kuriais tikriausiai norima pasakyti, kad abu į autobio-
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grafiškumą linkstantys novelistai vis dėlto sugeba pakilti 
aukščiau asmeniškumo ir suteikti savo išgyvenimams 
bei prisiminimams visuotinį apibendrinantį pobūdį.

greta struktūrinių skirtumų būtina paminėti ir temų 
skirtingumą, atsiradusį dėl didžiulio kilmės vietų – vie-
nos ir husumo – nepanašumo: von saaro kūriniuose 
matome Austrijos sostinę prie dunojaus su jos praban-
giais pastatais, teatrų ir salonų gyvenimu, o stormo no-
velėse atgyja kažin kur pasaulio pakrašty esanti šiaurės 
frizų pakrantė, nedidelis vokietijos miestelis šlėzvigo-
holšteino žemėje, užtvankos, pylimai, šiaurės jūra su 
įspūdingais potvyniais ir atoslūgiais. žmogus gali ilgė-
tis, kentėti, nusivilti, rezignuoti ir prie dunojaus, ir prie 
šiaurės jūros, bet galbūt skirtingose geografinėse vietose 
tie procesai vyksta nevisiškai vienodai? gal jų tėkmei bei 
pobūdžiui dar turi įtakos ir kiti veiksniai – politiniai, so-
cialiniai, ekonominiai?

hugo von hofmannsthalis dominuojančią von saa-
ro kūrinių tonaciją, autoriui būdingą nostalgiją dėl pra-
rasto jaunatviškumo, naivumo ir paprastumo, taip pat jo 
rezignaciją apibūdina kaip „labai austrišką nuotaiką“ ir 
pastebi, kad šis rafinuotas, gyvenimo baimės prisodrin-
tas austriškumas būdingas dažnai bejėgiams, beveik mo-
teriškiems saaro novelių personažams. jie lengvai ir no-
riai praranda bendravimo su kitais žmonėmis įgūdžius, 
nusišalinimas nuo pasaulio jų nebaugina, bet juos labai 
stipriai veikia paslaptingas ryšys su praeitimi, ir beveik 
visi pasitraukia iš gyvenimo4. labai panašiai apie „ryš-
kiai moteriškus bruožus“, būdingus stormo kūrybai, 
rašo f. böttgeris5.

Abu silpnų, moteriškai bejėgių personažų kūrė-
jai pagal vyraujančias jų kūriniuose nuostatas žvelgia 
į praeitį ir jai priklauso daugiau nei dabarčiai. kartais 
tvirtinama, kad jų kūryba paženklinta pabaigos tenden-
cijų, – vienu atveju tai imperijos, o kitu – biurgeriškos 
kultūros žlugimas. Įžymiam XX a. pradžios austrų litera-
tūros kūrėjui h. von hofmannsthaliui f. von saaras yra 

senosios Austrijos poetas, stebintis savo šalies nuopuolį 
baigiantis XiX amžiui. o gerhardo rothbauerio nuomo-
ne, visiškai su niekuo kitu nesupainiojamas f. von saa-
ras darniai įsikomponuoja į austrų literatūros tradiciją, 
besitęsiančią nuo f. grillparzerio iki stefano zweigo ir 
josepho rotho6.

jei atidžiai pažvelgsime į abiejų novelistų kūrinių 
problematiką, nesunkiai įsitikinsime, kad aplinka ne tiek 
jau daug lemia išgyvenimų pobūdį, jie gali būti panašūs 
ir sostinėje ar kilmingųjų pilyse, ir atkampioje pakran-
tėje, kur dar gyva hanzos dvasia. kitais žodžiais, kaip 
išgyvenama, daugiausia priklauso nuo to, kas išgyvena. 
saaro personažai, kaip minėta, atsisveikina su gyveni-
mu dažniausiai savo valia, būdai tai padaryti įvairūs, 
bet procesas neišvengiamas, nes saaro novelėse nėra 
sugebančių veikti, juo labiau trokštančių veiklos perso-
nažų. vienoje paskutinių novelių – Parapijiečiai (Die Pf-
ründner) – protagonistas tarsi apibendrina savo ir visų 
ankstesnių pasyvių veikėjų patirtį: „...viskas galėjo būti 
kitaip, bet mes nieko nedarėme“7. saaro pavaizduoti 
žmonės per daug lengvai renkasi atsižadėjimą, bet tokia 
jų prigimtis.

melancholija ir rezignacija alsuoja jau ankstyvosios 
saaro novelės (innocens, Marianne), šios būsenos toliau 
tik gilėja, pasyvi neviltis ir atsižadėjimas be jokio pa-
sipriešinimo virsta visa apimančiu liūdesiu novelėse 
Ginevra, Kostenico pilis (Schloss Kostenitz), Meilės requiem 
(Requiem der Liebe) ir, kaip tvirtina h. h. reuteris, pa-
siekia kulminaciją vėlyvuosiuose kūriniuose – Daktaras 
Trojanas (Doktor Trojan), Pono Štoidlio vedybos (Die Heirat 
des Herrn Stäudl)8. kitaip nei th. stormas, užsiiminėjęs 
juristo praktika prūsijos aneksuotoje šlėzvigo-holštei-
no žemėje, f. von saaras didesnę laiko dalį praleisdavo 
draugų bei rėmėjų dvaruose, panašiai kaip kitas įžymus 
austrų poetas raineris maria rilke. laiške marie von 
ebner-eschenbach, vienai rašytojo globėjų, saaras tikina, 
kad, jo nuomone, priklausymas nuo mecenatų nežemina 

ferdinand von saar theodor storm
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menininko orumo. Atrodo, savotiškas „dvaro poeto“ sta-
tusas – austriškas fenomenas, ir akivaizdu, jog dvaruose 
besisvečiuojantis von saaras ir teismo įstaigose tikrai ne 
savo malonumui dirbantis stormas yra socialiniu požiū-
riu skirtingose pozicijose. bet netgi ir šis skirtumas nepa-
neigia bendrumų kūryboje.

beveik be išimčių tragiškas istorijas pasakojantis 
von saaras vadintinas autoriumi-pasakotoju, nes su na-
ratoriumi jis akivaizdžiai tapatinasi, kai pasirodo dvie-
juose vaidmenyse – jauno karininko (innocens, Ginevra, 
Leutnant Burda) arba įvairiuose dvaruose besilankančio 
keliaujančio rašytojo (Tambi, Doktor Trojan).

Apsišvietęs, materialistinės pakraipos filosofus stu-
dijuojantis vienuolis tėvas inocensas pats gyvenamąja 
vieta pasirinko vyšehrado citadelę, nes yra įsitikinęs, kad 
vienatvė – jam labiausiai tinkantis gyvenimo būdas. šis 
pasirinkimas patyrė sunkų išbandymą, kai netikėtai įsi-
liepsnojo jo meilė liudmilai. neleistinas jausmas turėjo 
būti ir buvo nuslopintas. tai įvyksta žvaigždėtą, alyvo-
mis kvepiančią bei lakštingalų giesmėmis aidinčią pava-
sario naktį, kai apačioje praplaukia linksmi jauni žmonės 
ir iš laivelio skamba švelnus tenoras, šlovinantis žemišką 
laimę ir meilės galią. skaudus apsisprendimas maksima-
liai apsunkintas jam prieštaraujančių aplinkybių, bet ką 
jau ką, o atsižadėti von saaro herojai sugeba – pasakoto-
jui belieka perteikti tą vidinį procesą jautriai ir lyriškai: 
„dabar mane užplūdo gilus, laukinis ilgesys, jis grėsė 
sudraskyti man krūtinę. man rodėsi, kad pro mane pra-
ėjo mano laimė, ji šaukia naktyje paslaptingais balsais ir 
moja man spindinčiomis rankomis. su neapsakomu po-
lėkiu aš ištiesiau rankas į ten, kur tolyje tapo nebeįžiū-
rimas laivas. tada kritau į drėgną žolę, ir karšta ašara iš 
mano akių susiliejo su vėsia dangaus rasa.“9 (čia ir toliau 
versta straipsnio autorės.) tokių pasažų nesunkiai rasi-
me ir th. stormo novelistikoje, jie liudija apie dviejų kū-
rėjų dvasinę giminystę – apie epigoniškumą kalbėti nėra 
jokio pagrindo. be to, šis ankstyvas saaro kūrinys, nors ir 
neturi aiškios rėminės konstrukcijos, o tik du pasakojimo 
lygmenis, beveik atitinka stormo novelės teoriją. laiške 
johnui brinckmannui (1851, lapkričio 22) th. stormas 
rašė, kad novelės branduolį turi sudaryti „pasaulėvaiz-
džio apribojimas ir izoliavimas“, kad svarbi ne analizė, 
o pati gyvenimo paslaptis, prisiminimų melancholija, 
elegiškas kančios tragizmas ir rezignacija. visa tai rasi-
me novelėje innocens, nes pasakotojo pirmuoju asmeniu 
išpažintis atgaivina praeitį, kurioje yra susipynę pasako-
jančiojo ir laivelyje tenoru dainuojančiojo likimai.

lyrizmas bei gamtos poetizavimas suartina f. von 
saarą ir th. stormą, o atsižadėjimo motyvacija jų kūri-
niuose skirtinga. saaras labai sureikšmina atsižadėjimą, 
bet toli gražu ne visada motyvuoja jo būtinybę, neryškina 
priežasčių, verčiančių personažus elgtis būtent taip, todėl 
jų apsisprendimai kartais atrodo iracionalūs. visai kitaip 
yra stormo pasakojimuose. jo novelėse žmonių likimus 
valdo ir keičia objektyvios jėgos – luominiai skirtumai, 
tėvų valia, ekonominės aplinkybės ir kiti panašūs veiks-
niai, todėl ir atsižadėjimas čia ne toks grynas, ne toks ne-
išvengiamas bei lemtingas kaip von saaro novelėse.

jaunutė ginevra to paties pavadinimo novelėje karš-
tai ir patikliai myli jauną karininką, bet turi tos meilės 

atsižadėti. nors formaliai išsiskyrimą nulemia išorinės 
aplinkybės, tikroji priežastis yra jaunuolio neištikimybė. 
šią istoriją, turinčią tradicinį novelistinį įrėminimą, pa-
sakoja penkiasdešimtmetis pulkininkas, padaręs karjerą 
karinėje tarnyboje ir besimėgaujantis gyvenimu žavingos 
lenkų grafienės draugijoje. o ginevra, jo palikta mylimo-
ji? ji – iš tų nedaugelio saaro herojų, kurių būtinybė at-
sižadėti bei susitaikyti su praradimu nenuvedė į pražūtį. 
gražioji ginevra, nors jautri, bet sugeba blaiviai vertin-
ti tai, kas jai nutiko, ir turi jėgų bei ryžto gyventi toliau.

kiekvienas von saaro pavaizduotas atsižadėjimas 
turi savo veidą. baronas von güntersheimas atokioje 
kostenico pilyje išgyveną trumpą vasaros idilę su daug 
už jį jaunesne žmona. ilgi pasivaikščiojimai po mišką ir 
parką, užburiantys Mėnesienos sonatos garsai, ir „kai vė-
liau abu sutuoktiniai stovėjo altanoje ir žvelgė aukštyn 
į mėliu spindinčią naktį, dangus su jo nesuskaičiuoja-
momis žvaigždėmis apgaubė du iš tikrųjų laimingus 
žmones“10. skaitytojas neturi nė mažiausio pagrindo 
netikėti šiais pasakotojo žodžiais, bet jis negali pamiršti, 
kad skaito von saaro novelę. o tai įsisąmoninęs, skaitan-
tysis jau nepajėgs atsikratyti minties, kad pavaizduota 
idilė truks neilgai. ir iš tikrųjų jau antroje dalyje pasirodo 
pilies idilės griovėjas grafas poiga-reuhoffas, jo įsibro-
vimas nulėmė, kad dviejų žmonių laimė truko tik tris 
savaites. baronienė klotilda, mėgusi skaityti lenau eiles 
ir subtiliai grojusi beethoveną, nepasižymėjo ginevrai 
prigimties duotu atsparumu, ji palūžo vien dėl to, kad 
mintimis pažeidė santuokinę ištikimybę. suvedžiotojas 
grafas pasiekė tik virtualią pergalę, bet sugriovė von 
güntersheimų santuoką, pražudė jauną moterį, o baro-
nui teko atsižadančiojo vaidmuo.

Meilės requiem taip pat yra dar viena atsižadėjimo is-
torija. novelės protagonistas nebe pirmos jaunystės leo 
bruchfeldas, susižavėjęs jauna ir lengvabūdiška paula, 
pagal von saaro logiką neišvengiamai turės papildyti 
atsižadančiųjų gretas. nelygių partnerių santykių griūtį 
mėginama sušvelninti pasiremiant filosofo schopenhau-
erio išmintimi – meilė, grožis ir jaunystė gali jungtis tik 
su meile, grožiu ir jaunyste, tad viskas yra, kaip turi būti, 
bet pažeidusiam taisyklę personažui nelieka jokio pasi-
rinkimo, tik atsižadėjimas. gal šis atsižadėjimas iš anks-
to nulemtas, bet jis visiškai įsikomponuoja į panašių ar 
kitokių saaro pavaizduotų rezignacijų visumą.

f. von saaro atsižadėjimo istorijos dažniausiai labai 
paprastos, kad ir Vae victis. graži ir valdinga corona ne-
myli savo sutuoktinio barono ludvigo brandenbergo, o 
kadangi šis nieko nebesitiki pasiekti tarnyboj, neigiamų 
emocijų susikaupia tiek, kad generolas įgudusia ir tvirta 
ranka paleidžia kulką sau į širdį. net ir aukštą laipsnį 
turintis kilmingas kariškis pasirodo per silpnas gyventi 
nepalankiai susiklosčius aplinkybėms.

galimybė ar būtinybė rezignuoti saaro novelėse 
skleidžiasi ne vien erotinėje erdvėje – žlugimo priežas-
tis gali būti ir nepakankamai subrendęs talentas (Tam-
bi). poetas hansas bacheris nepateisina į jį dėtų vilčių, 
rezignuoja ir pradeda dirbti notaro kontoroje. varganą 
personažo gyvenimą praskaidrina tik mylimas taksas 
tambi, o kai šuo nušaunamas, tragiškai baigiasi ir jo šei-
mininko gyvenimas.
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iliuzijos pakerėtas ir suviliotas, pražūtin žengia lei-
tenantas burda (Leutnant Burda), kai paaiškėja, kad prin-
cesės l. meilė jam tėra tik jo paties fantazijos padarinys. 
ši istorija savita tuo, kad joje svarbus vaidmuo tenka at-
sitiktinumams, bet esmės tai nekeičia – šis saaro herojus 
papildo atsižadančiųjų galeriją.

galima būtų tęsti, bet verčiau pažvelkime, kaip atsi-
žadėjimo motyvas plėtojamas th. stormo novelėse. gal 
ir įmanoma liūdesio bei rezignacijos intonacijas jose iš 
dalies aiškinti ekonominės krizės poveikiu, kaip tai at-
sargiai formuluoja f. böttgeris: „rezignacijos akordai, 
skambantys daugelyje stormo novelių, galbūt iš da-
lies traktuotini kaip visuotinės ekonominės depresijos 
apraiškos.“11 bet tik iš dalies, nes esama tokių kūrybos 
savitumų, kurių nepavyks pagrįsti nei socialiniu, nei 
istoriniu požiūriu, nei pasitelkus auklėjimą ar dar kokį 
kitą objektyvų motyvą – jos pernelyg subjektyvios, susi-
jusios su kūrėjo prigimtimi. negalima atmesti ir litera-
tūrinių įtakų – th. stormą galėjo veikti idiliška eduardo 
mörike’s atsižadėjimo samprata, jaunasis kūrėjas žavė-
josi h. heine’s ankstyvąja lyrika, – o ji beveik visa apie 
nelaimingą meilę, – ir gal dėl to meilės motyvas tapo 
svarbiausiu stormo novelistikoje. tačiau th. stormo ku-
riamą atmosferą sudaro ne vien ilgesys, prisiminimai, 
liūdesys, bet ir valia nugalėti krizę, įsitvirtinti gyveni-
me – šių bruožų von saarui stinga. th. stormo herojų 
rezignacija suderinama su atsilaikymo, kliūčių įveikimo 
nuostata. tai tikriausiai nulėmė kitoks nei saaro pareigos 
suvokimas ir su tuo susijęs gyvenimo būdas, kai veikla, 
net jei ji ir trukdo kūrybai, yra neatskiriama rašytojo 
gyvenimo dalis. tikėjimas ateities idealais jam taip pat 
nesvetimas.

jausmų sąmyšis, nuolat šmėsčiojantis novelėse, su-
sijęs su vidiniu paties kūrėjo prieštaringumu. ir nors 
stormas beveik visada pradine pozicija renkasi realią 
situaciją, jam būdinga tikrovę painioti su siekiamybe. 
kritika tvirtina, kad stormo moters idealas toks para-
doksalus, jog jokia reali moteris negalėtų jo atitikti, tačiau 
demoniškų bruožų jo herojės neturi, fatališkų moterų jis 
nevaizduoja, bet atsižadančiosios dalia tenka daugeliui, 
pradedant ankstyvuoju apsakymu Marta ir jos laikrodis 
(Marthe und ihre Uhr). stormui būdinga senatviškos re-
zignacijos tema, kuri nesvetima ir saarui, bet dažniausiai 
vokiečių novelistas pasakoja apie išduotą meilę, negrįž-
tamai prarastą laimę, ilgesį ir liūdesį. stormo herojus iš-
tinkanti atsižadėjimo būtinybė visada yra iš anksto nu-
lemta bei motyvuota, tik autorius nelaiko rezignacinės 
būsenos vertybe (laiške pirmajai žmonai constanze rašė, 
kad tikroji dorybė esanti energija). todėl, pavyzdžiui, 
novelėje Angelica santuokos iš meilės atsižadėjimas mo-
tyvuojamas ekonominiu ir psichologiniu požiūriu, pasi-
rinkimas nesmerkiamas, bet žavėjimosi poelgis taip pat 
nesukelia.

th. stormas žmogų suvokia kaip gamtinę būtybę, 
kuriai galioja visi gamtos dėsniai. todėl jis nebijo vaiz-
duoti tamsių instinktų užvaldytų veikėjų, nes instink-
tai tai taip pat gamta (Draussen im Heidedorf – Už miesto 
Heidedorfe), ir šioje sferoje galima rasti sąlyčio taškų su 
saaro kūrinių personažais. sąsajų esama ir tarp kūrinių, 
perteikiančių žmogui būdingą vienatvės baimę – apie 

tai kalbama abiejų rašytojų „pilių“ novelėse (stormo im 
schloss ir saaro Schloss Kostenitz). o tuo, kad išpirkimą, 
išvadavimą, palaimą – visa tai apima sąvoka Erlösung – 
gali suteikti tik moteris, stormas tiki taip pat besąlygiš-
kai, kaip richardas Wagneris, tačiau von saarui tai nėra 
itin artima pažiūra.

Abu novelistai mėgsta vaizduoti nykstančias se-
nas šeimas, tokia šeimos žlugimo istorija papasakota 
th. stormo novelėje Auf dem staatshof, bet joje išplėtota 
sveiko ir liguisto konfrontacija, aktuali ir novelėje Eine 
Malerarbeit (Tapytojo kūrinys), priartina autorių jau ne prie 
saaro, o greičiau prie th. manno.

jei palygintumėm dvi stormo noveles apie rezigna-
ciją, – Eine Malerarbeit ir Ein stiller Musikant (Tylusis mu-
zikantas), – galėtume pasakyti tą patį, kaip ir apie saaro 
kūrinius: kiekvienas atsižadėjimas yra kitoks, turi savo 
veidą. tai pastebi ir p. goldammeris: „dailininko brun-
keno atsižadėjimas kyla iš laisvo ir drąsaus apsisprendi-
mo, valentino atsisakymas siekti muzikos interpretato-
riaus šlovės atrodo kaip baili rezignacija, sumenkinanti 
šią figūrą.“12 pratęsiant palyginimą, reikėtų konstatuoti, 
kad valingas ede’s brunkeno atsižadėjimas atitinka stor-
mo etiką, o silpnavalio, pasyvaus valentino rezignacija 
gimininga saaro atsižadančių personažų nuostatoms.

situacija, kai vienintelis žmogui likęs kelias yra pa-
sitraukimas iš gyvenimo, stormo novelėse visada susi-
klosto veikiant išorinėms jėgoms, todėl galima sutikti 
su f. böttgeriu, kai jis rašo apie novelę Abseits (Nuošaly): 
„stormo sampratoje atsižadėjimas čia suvokiamas ne 
kaip silpnumas ir bejėgiškumas, o kaip būtinas pasiren-
gimo aukotis ir jėgų kaupimo etapas.“13

Apie f. von saaro evoliuciją būtų sunku ką nors pa-
sakyti, nes jis beveik nesikeitė kūrybos kelyje, o th. stor-
mas akivaizdžiai evoliucionavo, ir saarui jis daug arti-
mesnis ne ankstyvuoju periodu, o tada, kai sustiprėjo 
jo novelių tragizmas. veiklos bei energijos teigimas – 
jau pereitas etapas, gyvenimas jam pradeda panėšėti į 
beprasmišką kovą su destruktyviais, ramybę ir laimę 
griaunančiais reiškiniais, tad nuo šiol jis rodo tik pralai-
minčius ir žlungančius personažus. tipiškos iliuzijų pra-
radimo novelės yra jo Draussen im Heidedorf, Waldwinkel 
(Miško kampelis), Carsten Curator, Der Herr Etatsrat (Ponas 
valstybės patarėjas). net ir anksčiau aukštintos moters 
išvaduotojos (Erlöserin) atžvilgiu šen bei ten pradeda 
ryškėti nihilizmas. pavyzdžiui, novelėje Kairėje, kaimy-
niniame name (im Nachbarhause links) sakoma, kad graži 
moteris esanti viso labo tik gražus plėšrus žvėris. nove-
lę Carsten Curator kritika pavadino netgi dekadentine, o 
heinrichą carsteną apibūdino kaip th. manno persona-
žo kristijano budenbroko pirmtaką. visa tai nereiškia, 
kad stormas visiškai prarado savo idealus, jo novelių 
tragizmą kritika susiejo su buržuazinės epochos pabaiga 
ir jai būdinga melancholija.

pabaigos nuojautos ženklina ir f. von saaro kūrybą, 
pasak e. schadauerio, jis yra „mirštančios monarchijos 
poetas“14. „paėmęs į rankas ferdinando von saaro kny-
gą, turi prieš akis pasakojimus, iki subtiliausių niuansų 
persmelktus liūdesio kupino žinojimo apie habsburgų 
galą“15 – tai r. picko pastebėjimas. ir kiti kritikai tvirtina, 
kad pabaigos, žlugimo motyvas užgožia kitas temas von 
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saaro kūryboje, be to, formuoja asmenybę – ir individo, 
ir kūrėjo. e. schadauerio žodžiais, „mirštanti monarchi-
ja, kurios subtiliausias poetas yra saaras, atsispindi visų 
pirma pasakotojo pasaulėjautoje ir jo jausmingume“.

sunku būtų paneigti, kad saaro kūriniuose tenka 
pasinerti į pralaimėjusių, vienišų, nuo gyvenimo smūgių 
nukentėjusių individų pasaulį, bet kartu reikėtų pripa-
žinti, kad tokių personažų rasime ne vien mirštančios 
Austrijos monarchijos literatūroje. claudio magris mo-
numentaliame veikale Der habsburgische Mythos in der 
österreichischen Literatur (Habsburgų mitas austrų literatū-
roje) istorinį imperijos saulėlydį be jokių išlygų perkelia 
į literatūrinę erdvę, ir toks metodas daug kur pasiteisi-
na16. tik tiek, kad šitaip suabsoliutinant istorinį aspek-
tą, galbūt primirštami kiti galimi veiksniai. taip, saaras 
pats rašo grafienei hohenlohe, kad kiekviena jo novelė 
yra dalelė Austrijos istorijos. bet tas pats saaras nuolat 
skaito schopenhauerį, tad prielaida, kad jo pesimistinę 
pasaulėjautą reikšminga dalimi formavo ši tikrai opti-
mizmu netrykštanti lektūra, taip pat turi pagrindo. kita 
vertus, visada yra amžinų ir bendražmogiškų priežasčių, 
verčiančių liūdėti, ilgėtis, prarasti – tėvas innocensas turi 
atsižadėti ne todėl, kad gyvena mirštančioje monarchi-
joje, o dėl vienuolio statuso, ir jaunas poetas, novelės 
Marianne herojus, išmoksta „mėgautis atsižadėjimu“ ne 
todėl, kad nujaučia Austrijos imperijos žūtį, o dėl daug 
banalesnės priežasties – marianne ištekėjo.

vis dėlto claudio magris, plėtodamas savąją habs-
burgų mito versiją, pastebi, kad

„orios pabaigos mitas, paskutinis habsburgų žlugi-
mo stilistinis idealas gyvai ir sukrečiamai pavaizduotas 
saaro“17. tokie herojai, kaip valstybės patarėjas reicheg-
gas to paties pavadinimo novelėje arba generolas bran-
denbergas (Vae victis), kurie subrendo ir paseno kartu su 
Austrija, paremia c. magris versiją. bet būtų neatsargu 
visą von saaro kūrybą paversti habsburgų imperijos pa-
baigos iliustracija. reikėtų ieškoti gilesnių saarui būdin-
gos atsižadėjimo etikos šaknų.

galima prielaida, kad atsižadėjimo idėja austrų lite-
ratūrą, o kartu ir saarą pasiekė per ją iš goethe’s pavel-
dėjusį Adalbertą stifterį, nes pastarojo romanas Vėlyvoji 
vasara (Der Nachsommer) yra, be kita ko, ir orios rezignaci-
jos išaukštinimas. baronas von risachas gali būti gretina-
mas su saaro von reicheggu ir von güntersheimu, kurie 
skiriasi nuo stifterio herojaus tuo, kad pasižymi visiškų 
veiklumu. jei stifteris tą atsižadėjimo ir veiklos simbiozę 
galėjo būti perėmęs iš goethe’s ir sugebėjo kūrybiškai ją 
įkūnyti savo knygoje, tai, kaip jau minėta, net mažiausias 
polinkis į veiklą visiškai nebūdingas saaro personažams. 
jų pavyzdys rodo, kad atsižadėjimas, nepapildytas akty-
via veikla, atveda prie visai kitokių egzistencijos formų, 
negu matome stifterio romane.

tačiau saaro herojai turi savybių, nebūdingų tvar-
kingiems, savo gyvenimą racionaliai planuojantiems 
stifterio veikėjams. nors ir kaip būtų siejami su habs-
burgų mitu, jie dažnai yra virš istorijos, juose slypi kaž-
kokia pirmykštė, su pasąmone susijusi stichija, ir tie 
bruožai ryškiausi saaro moterų paveiksluose. tai dažnai 
ne tik mįslingos, bet ir sąmoningai ar greičiau nesąmo-
ningai žiaurios, lengvabūdės, o gal bejausmės herojės, 

primenančios kai kurias th. manno novelių moteris, 
įkūnijančias vadinamąjį „griaunantįjį motyvą“ (Vernich-
tungsmotiv – kritikos pasiūlytas terminas). kai saaro no-
velėje pasakojama apie santuokinę neištikimybę, atrodo, 
kad moterį jos link stumte stumia kažin kokia nepažinta 
išorinė jėga, tad apie neištikimosios kaltę tenka kalbėti 
tik labai reliatyviai – ji nepavaldi nei protui, nei mora-
lei. nevaržomas ir pačios asmenybės nekontroliuojamas 
jausmas yra griežto moralumo antitezė, bet laimės eti-
nių normų nepaisymas dažniausiai neatneša, o į pražūtį 
veda daugeliu atvejų. išimtis – tokios atsižadėjimui pa-
smerktos figūros kaip ginevre ir marianne, nes, viena 
vertus, saaro kūriniuose atsižadančiųjų kategorijai daž-
niausiai priklauso vyrai, o, kita vertus, jo moterys, kaip 
pastebi c. magris, „identifikuojamos su tamsiomis, vilio-
jančiomis, demoniškomis jėgomis“18.

belieka sudėlioti paskutinius akcentus lyginant at-
sižadėjimo motyvo raišką f. von saaro ir th. stormo 
kūriniuose. liūdesio, ilgesio, nusivylimo, rezignacijos 
prisodrintos abiejų kūrėjų novelės. bet stormas prieši-
nasi negatyvui, neleidžia sau ilgi ar net visą laiką (kaip 
saaras) likti pesimistu. jo paties sukurtam pesimistiniam 
pasaulio ir visuomenės paveikslui jis mėgina bent iš da-
lies priešinti kitokį, labiau humanizuotą, tikrovės vaizdą, 
žadinti tikėjimą pasaulio tvarka. tokia nuostata lemia at-
sigręžimą į istoriją, iš jos randasi humoras, senatviškos 
išminties padiktuotas humanizmas. to įrodymas – no-
velė Audros raitelis. raitelis, pasak f. böttgerio, stormui 
įkūnija veiklą, tarnavimą humaniškumui, heroizmą ir 
yra vienas labiausiai įsimintinų hanzos poveikio lauke 
esančio žmogaus simbolių19. matome, kad hanzos dva-
sia alsuojanti husumo–liubeko erdvė yra palankesnė 
formuotis gyvenimą teigiančiai pozicijai negu žydrojo 
dunojaus bangos.

1 th. mann. gesammelte Werke in zwölf bänden. band X. Adel des 
Geistes. – Aufbau Verlag, berlin und Weimar 1965, p. 452.

2 Geschichte der deutschen Literatur. von 1830 bis zum Ausgang des 
19. jahrhunderts. Achter band. – Zweiter Halbband, berlin, 1975, 
p. 874.

3 h.-h. reuter. Einleitung // f. von saar. Requiem der Liebe und andere 
Novellen. – leipzig 1958, p. 32.

4 h. von. hofmannsthal. žr.: h.-h. reuter,  Op. cit., p. 8.
5 f. böttger. Theodor storm in seiner Zeit. – Verlag der Nation, berlin, 

p. 21.
6 g. rothbauer. Nachwort // f. von saar. Ginevra. – Verlag der Nation, 

berlin, 1985, p. 147.
7 f. von saar. Requiem der Liebe... Op. cit., p. 637.
8 h.-h. reuter. Op. cit., p. 31.
9 f. von saar. Requiem der Liebe... Op. cit., p.102–103.
10 ten pat, p. 409.
11 f. böttger. Op. cit., p. 16.
12 p. goldammer. Einleitung // th. storm. Sämtliche Werke in vier 

Bänden. – Aufbau Verlag, berlin und Weimar, 1967, bd. 1, p. 85.
13 f. böttger. Op. cit., p. 217.
14 e. schadauer. gesellschaft und kultur Österreichs im spiegel der 

novellen ferdinand von saars und maries von ebner-eschenbach. 
dissertation. – Wien, 1950, p.107.

15 žr. r. pick. Poet of a Declining Age. German Life and Letters (1950–
1951).

16 c. magris. der habsburgische mythos in der österreichischen lite-
ratur. – otto müller verlag, salzburg 1966, teil v. finis Austriae 4. 
ferdinand von saar und die Würde des untergangs, p. 191–202.

17 ten pat, p. 193.
18 ten pat, p. 196.
19 f. böttger. Op. cit., p.358–359.
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ašaros

ašaros – tai sielos gabalėliai tekantys
kai tamsu
painūs jausmai sužaloti ilgesio
susikondensavę rasos lašeliai
sustingusiame žodžių paviršiuje, kuriuos ištari
arba neištari
leisk žiemai užgulti krūtinę
sudrėkinti liūdesio raukšles
išsilieti nuo susikaupusių prisiminimų
ir užtvindyti šypsenos troškuliu
ašaros sūrios
turi druskos skonį, kai ragauju nuo tavo lūpų
galbūt jos iš jūros, atneštos stipraus brizo į sielą
ir kaip perlai sudėlioti į katarsio ornamentą
ir šiandien jos geriausios mano kompanionės

gyvenimo veiksmažodžiai

žudau
ateinantį ilgesį

valau
sielos prakaitą

deginu
prarastas žvakes
užgesusią ir ramią naktį

geriu
tavo beprotybes
svylu
tyliame karščiavime
bėgu
per nuniokoto miesto
likusias gatves 

iškeliauju
į pasaulio kraštą
meluoju
eilėmis kurias užmirštu
šypsausi
kai pasiekiu pabaigą
gyvenimo kurio nenusipelniau

V E r t i M Ų  d i r B t u V ė

n u n o  G u i m a r ã e s

eilės, pavogtos nuo tavo lūpų

turi kažką, kas užburia jausmus
ir nuneša mane lengvai apsnūdusį
į tavo atneštus išsitęsusius sapnus
turi kažką, kas jau gyvena mano likime,
ką šiandien jau piešiu
ant tavo pirštų perdirbto popieriaus

palieku posmus, aklo sueiliuotus
įvyniotus į ženklus, kuriuos skleidi
ir į šypsenas, sėjamas su plūgu
pagautas mano akių iš tolo

palieku netikėtai pavogtus
žodžius nuo tavo lūpų
nuspalvinančius orą, kuriuo kvėpuoju
leidžiu sielai apkabinti laisvę
ilgesingai sklendžiančią
į ją su švelnumo brizu

lėtai įkvepiu tavo esybės 
kurią su pasimėgavimu geriu gurkšneliais
leisdamas, kad atrastum mane po žingsnelį 
žodžiuose, kuriuos tau dabar rašau.

 
kai tu atvyksi

kai tu atvyksi, galbūt manęs jau neberasi
galbūt skubėdamas išvykti, palikau namuose tvyroti
tavo dovanotų kvepalų aromatą.
beje, paliksiu pravertą langą
kad jausčiau mėnulio šypseną bučiuojant man veidą 

atsisveikinant
ir apšviečiant mano lūpas, besiilsinčias nuo tau tartų žodžių
tiek kartų, tiek laiko, su troškimu.
kai tu atvyksi, užgesink mano akių spindesį su šnaresiu
ir neleisk ašaroms drėkinti mano kūno
apnuoginančio sielą, kuri tave apkabina.
kai tu atvyksi, duok man savo ranką:
tavo riešo pulse jausiu iškeliaudamas
plakant tavo širdį
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virpu

virpu
nuo medžio gaudesio
krintančio girioje
virpu
pravažiuojant traukiniui
jau ištuštėjusioje stotyje
virpu
nuo ledynų šalčio
atsispindinčio mirties akyse
ir nuo nutrūkstančių žodžių
tavo raudoje
virpu
nuo iliuzijos pašautos
liūdno eilėraščio
virpu
nuo sielos nutilusios
ir kraujuojančios, geriančios
širdies ašaras
virpu
nuo paslėpto triukšmo
klajojančios tylos
kuri palieka pėdas ant grindų
virpu, kai tamsu
ir apkabinu vienišumą
virpu, kai užmerkiu akis
minčių mariose
nesaugiai laukdamas
jausmų jūros

tylos

tylos užvaldė namus
užgrobė erdves ir prarijo triukšmus
kurie palaikė man draugiją
tylos sustabdė virtuvės laikrodį
kuris su nenugalima elegancija
privertė mano širdį plakti
besišypsančių sekundžių ritmu
apsunkinančios
tylos uždraudė durims girgždėti
tylos neleido tekančiam vandeniui čiurlenti
ir paliko ant grindų
vienišumo pėdsakus
kuriuos bandžiau užmiršti
bergždžiai
tylų yra daugiau nei milijonas

tylos užplombavo langus
paversdamos celėmis
visas vietas, kur šypsojausi
tylos nužudė poezijos garsus
kurie mane žadindavo švelniai
kai sapnas iš nakties tapdavo svajone dieną

tylos sudavė per veidą
vargino kūną
paliko sieloje tuštumą
kuri mane silpnina
kuri mane paverčia bepročiu
kuri mane susendina
ir smurtaudama ruošia
mano būties pabaigai

iš portugalų kalbos vertė
g i e d r ė šA d e i k A i t ė
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iš knygų skaitymo, matytų ir patirtų meno kūrinių 
ar žinojimų kaupiasi neįvardijamas „tos“ ar „kitos“ 
kultūros ilgesys. visose kelionėse įsimintinas skrydis 

„į ten“ ir laimingas skrydis namo...
septynios dienos pekine – akistata su septynių tūks-

tantmečių rytų kultūra ir kasdienybės šurmuliu. likus 
mėnesiui iki pasaulinių olimpinių žaidynių pekine su-
rengiama trečioji tarptautinė tapybos ir skulptūros bie-
nalė Beijing 2008, į kurią patekome, kai darbus įvertino 
kolegos vilniuje, lietuvos dailininkų sąjungoje, ir kino 
ekspertai. mes, keturi menininkai išsiuntėme darbus į 
pekiną. išskridome trise: valentinas Antanavičius, Algi-
mantas šlapikas ir aš, dalia matulaitė. 

kylam!.. suomių lėktuvas slysteli pažeme ir šauna į 
vakarėjantį dangų. iš pradžių vilnius–helsinkis. paskui 
vėl kylam – dabar jau galingu Boingu helsinkis–pekinas. 
skrendame į šiaurę – murmanskas, Archangelskas, vor-
kuta, švysteli balzgana šiaurės jūra, pečioros vandenų 
tinklas, uralo kalnynas su mažomis sniego kepurėmis. 
už uralo sukam į rytus. palydovė paprašo keleivių už-
traukti liukų užuolaidėles, bet po kelių minučių neištve-
riu, – vėl stebiu žemę. iš dešimties kilometrų aukščio po 
lėktuvo sparnais baltųjų naktų dangaus atšvaitais spindi 
sibiro upių raizginiai, rudai žalzgani, rodos, neišbrenda-
mi pelkynai, tankūs naftos verslovių deglai, supiltų kelių 
tinklas. naktinis sibiras „dirba“... 

vėl kalnynai – po baltais debesėliais sajanai, Altajus... 
tamsžaliai aštriadančiai kalnai minkštėja, viršūnių formos 
apvalėja... švinta. tarpukalnių ežerėlius dar gaubia ūkai, 
vinguriuojantys snaudžiančiais slėniais, o tekanti saulė 
jau groja viršukalnėmis... mongolijos Altajus. 

d a l i a  M a t u l a i t ė

Įspūdžiai iš Pekino
po truputį kalnus keičia kalnynai, žalumą – ruda, 

rusva, pilkai gelsva gobio dykuma. smėlynų slinktys 
pustoniais piešia išplautų, ištirpusių kalnų šešėlius, kur 
ne kur vos pastebimus žmogaus veiklos pėdsakus. vėl 
žaluma. horizonte dunkso kalnai ir Boingas jau suka ra-
tus virš pekino oro uosto. 

iki šiol tebestebina tiksli kaip laikrodis bienalės 
programa, kaip skruzdžių skruzdėlyne susiklausiusių 
kompiuteriais ginkluotų jaunučių kinų, aptarnaujančių 
renginį, reakcijos greitis ir dėmesys iš viso pasaulio su-
važiavusiems aštuoniems šimtams dalyvių. 

susidaro įspūdis, kad bienalė sumanyta kaip alter-
natyva „fliuksėjančiam“ europos ir Amerikos mintijimui 
ir menams. tebegalioja reikmė tūkstantmetei meno ir 
amato dermei, prasmei ir meno poveikio galiai. 

dabar, kai kelionė į pekiną jau grimzta į praeitį, o 
atmintis atsirinkinėja, gretina, ištrina, aštrina reginius, 
vėl grįžtu prie fotonuotraukų, kuriose momento pagava, 
pamatymas, pajautimas sutapo su fotoaparato užrakto 
spragtelėjimu. senojo meno detalė ir visuma, menas ir 
meistrystė, žmogus ir visata, dievybė žmoguje ir žmo-
gaus kūrinyje – viso vienovė. 

Įstabiausias vienas pasaulio stebuklų – dangaus 
šventykla su triaukščiu derliaus meldimo bokštu ir dan-
gaus altoriumi... kinų siena... uždraustas imperatorių 
miestas pekine... gyva žadeito skulptūros tradicija... 
nuostabą kelianti šiandieninė pekino architektūra... ir 
valstybės dėmesys šiandieniniams menams šiuolaikinio 
meno mieste, besikuriančiame buvusiame fabrikų rajo-
ne, kurį pamatėme jo ekscelencijos lietuvos ambasado-
riaus kinijoje roko bernoto dėka. 

laimingas skrydis namo!



d A l i o s  m At u l A i t ės  nuotraukos
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r i č a r d a s  š i l e i k a

Prieš geležėles lankstausi 
jau dvidešimt metų

Geležėlės. daiktavardis, daugiskaita, moteriška 
giminė. mažybinė priesaga, suteikianti inty-
maus jaukumo.

kadangi jos yra niekieno, anonimės, todėl būtina 
priklausomybė. jos dabar priklauso man. žinoma, žvilg-
telėjus, tai yra įsimąsčius reliatyviau, aš priklausau gele-
žėlėms. beveik taip ir yra. nes kuo gi kitu gali pamažėl 
(pa)virsti, prieš jas lankstydamasis jau dvidešimt ir kelis 
sezonus. todėl ir mano elektroniniai pašto adresai yahoo 
yra gelezele, o gmail‘e – gelezhele. kol mintis nenuvedė 
prie kitos minties, tuojau grįžtu prie sezono. geležėlių 
rankiojimo, dar tiksliau – platinimosi, veisimosi, radimo-
si ir aptikimo laikas rėpia beveik ištisus metus. ir netgi 
žiemą – kai ji skysta, skylėta, pakiurėlė. jums rūpi ir knie-
ti, kur tos slaptingos vietos vietelės, kuriose man dygsta 
geležėlės. tvirtu ir blaiviu balsu tikinu, kad tai – ne me-
talo laužai, ne gelžgalių sąvartynai, net ne geležinkelių 
prieigos ar kalvės, įrankinės, slapti podėliai. geležėlės 
sirpsta vilniaus mieste. prasikala kaip žolė pro šaligatvio 
plytelių plyšius. ne ant šaligatvių, aš tik taip pasakiau, 
iš tikrųjų vidury gatvės, vidury greitaeismio kelio. nuo 
mažutėlės, nykščio nago dydžio iki tokios, kuri dar tel-
pa manan darbakrepšin. ne, su grybavimu nelyginkime, 
tai absoliuti kvailystė. geležėlių niekada nerasi, kai už-
sigeisi. niekada neaptiksi, kur iš anksto tikėsies. jokių, 
gerbiamieji, čia burtų, jokios matematikos.

tiesiog stabteliu kaip įbestas. širdis spurdėte su-
spurda, pakinkliai linksta – kokios formos, faktūros, 

ažūrai! kokia trapybė, harmonija ir vientisumas. nė vie-
nutėlės pasikartojančios dalelytėlės. kiekviena geležėlė 
individualių individualiausia. Aptikta unikalioje vysty-
mosi, tai yra yrimo, stadijoje. jokie smaragdų vėriniai, 
gintarų gintarai, svarovskio kristalai, krištolai ir aukso 
puošmenos neprilygs vienetiniam geležėlių grožiui ir 
tobulybei.

geležėlės. žmogaus produktas, uoliai, intensyviai 
ir aklai niokotas, dildytas, trupintas, verstas niekais, 
dulkėmis. kaip svarbu, kad nebesvarbu, ką geležėlė vei-
kė būdama funkcionali, būdama didžiųjų mechanizmų 
bendroje veikloje, ką suko ar ją pačią kas suko. dabar ji 
absoliuti, pati tokia – buvusi, nes esama. mano pakelta, 
mano prikelta, mano sureikšminta. glostoma, malonin-
gai ir perdėm atidžiai čiupinėjama. tik man vienam pri-
klausanti, laisvamaniška.

saugomos jos rūsio muziejaus skrynioje. ta skry-
nia – medinė masyvi šovinių dėžė, užrašas ant šono 
liepia nie kantovat. gula jos, mielosios, į atskirus vokų 
patalėlius, pažymėtus vieta ir laiku. tatai tik man tesvar-
bu. mat geležėlės nebeturi savojo laiko ir savosios vietos. 
kadangi jos prisikėlusios. prikeltosios. jos dabar naujų 
istorijų pasakotojos. kiekvieno žiūrinčiojo akys geležėles 
regi kaip skirtingiausius piešinius ar tapybas. todėl jokiu 
būdu joms nesuteikiu vardų ir neperpasakoju savo regi-
mo ir įskaitomo. nes vienam ši perrūdijusi blėka prime-
na susirangiusį šunėką, kitam gi švč. mergelės marijos 
veidą. ir tai yra didžiausios teisybės.
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* * *
Pačiam netekties pakrašty, pačiam
Užnugaryje tamsybių krebžda
Maža mažytė gyvybė, pūkuota
Šviesa ir spinduliais ūsuota.
Bet iš tamsos tamsos nematyti.
Lėtai ir nejuntamai kraunasi rytas.

Kraunasi rytas, kuris neišaušta
Apakusiam nuo kasdieninių
Darbų ir nuo kasdieniškai įprasto
Melo. Tačiau nevilties pakrašty,
Užriby neteisybės kraunas lėtai
Leisgyvė gyvastis, gerumu pūkuota.

Kur tie tamsos delnai, ką apglėbtų
Daigą vos gyvą? Kur tie nevilties
Delnai, ką apglėbtų nuo šalčio virpantį
Ūglį vilties? Tamsa pakelta
Kaip kumštis, o neteisybė
Iškelta tironui pasveikinti.

Ir visa tai vyksta nakties aky
Bedugnėj, Dievo akis užtraukus
Sutemų ūkanomis: nieks negloboja
Krebždančios mažytės gyvybės.
Ji auga savaime į šviesą,
Į dieną, į tiesą, kurios dar nemato.

Savaime naktis lėtai apsibrėžia
Ratą apie save, užsisklęsdama
Nuo šviesos ir tiesos. Nakties pakrašty,
Užkaboriuos tamsos įėjimo
Ieško į vidų mažas mažytis
Žmogus. Tuo didesnis, kad mažas.

* * *
Jei Dievas yra, jis yra
Ruduo. Su savo liepynų
Arkom, su savo beržynų
Arkom. Viena po kitos,
Viena už kitos, ir ėjimas
Po arkom tomis nesibaigiantis.

Jei mūsų šitas ruduo,
Tai jis yra šitas ražienų
Laukas, niekuo neprimenantis
Plaukiojančio vasarojaus,
Sausa saulės anglis, kuri
Degina kojas, bet eiti reikia.

Va l d e m a r a s  k u k u l a s

Jei mūsų yra šis ruduo,
Tai jis – šis beržas svyruoklis,
Verkiantis gale lapkričio,
Verkiantis gale lauko mūsų,
Savęs neišverkiančių, savęs
Neišplukdančių pavėjui.

Jei Dievas yra, jis yra
Šis lapkričio beržas, mums
Atnešęs nerimo speigą,
Nepasitikėjimo pusnį
Atnešęs mums ant savo žievės
Iš pat žiemos anosios.

Jei Dievas yra, jis yra
Rudens liūdesys, laikinumas
Žvėries ir paukščio. Užteks
Menkiausios pėdos baltame
Sniege, ir gyvybės stebuklo
Kaip nebūta. Visai lyg nebuvę.

* * *
Tūkstantinė minia, bet iš jos
Tyčiojasi Sokratas: nejaugi
Tūkstančiai tiesų gali virsti
Tiesa visų ir visiems? Sudie,

Istoriją maitinanti dvėseliena,
Kurią suvirškina vien tik
Senatas, sudie, visų ir visur
Apgaudinėti. Sokratas

Geria savo cikutą, tačiau
Užsikanda replikom ir patyčiom
Apie minią, liaudį, kuri
Renkasi sau savo budelį.

Budelis turi būti lygiai toks,
Koks yra eilinis pilietis.
Vagis. Melagis. Geriausia –
Žmogžudys. Juokias mirtis.

Sokrato mirtis gali juoktis
Iš gyvenimo. Buvęs gyvenimas
Pasirašo tai ir už būsimą,
Tačiau miniai tai nė motais.

Minia sužvėrėjusi leidžia
Miško įstatymus, bet laikosi
Keturių šimtų metų senumo
Žmonių įstatymų. Jei leistų
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Dabar įstatymus, kurie bus gyvi
Po šimtmečio, jų gyvybė
Jau dabar skleistųs, žydėtų.
Sokratas, deja, sako: veto!

Juokiasi Sokratas ir Napoleonas,
Stalinas ir Hitleris iš žolės,
Iš upelio ir tilto per upę,
Kuriuos peržengė istorija. Žolė

Yra vienintelė istorija, kuri
Net peržengta, net sutrypta
Lieka istorija. Ir Sokratas yra
Tik žolė. Žolė po žole.

* * *
Dievas yra vyšnia, kuri
Iškelia savo didžiąją šaką
Iš sodo į gatvę, didžiąją
Savo šaką paverčia gatvės
Didžiuoju šešėliu. Nedrįskit
Pjauti žolės apie vyšnios kamieną.

Vyšnia yra nuotaka, bręsta
Vyšnių vynas gatvėje, sirpsta
Dievo ambrozija gatvėj, sodą
Palikus Adomo ir Ievos
Obeliai. Tik nebandykit
Skint obuolių nuo saldinės obels.

Dievas yra slyva, kuri
Išaugo už sodo tvoros, tiesdama
Savo šakas į sodą, namo,
Laužydama šaligatvį, kaulus
Neatsargių praeivių. Nedrįskit
Kirsti ne vietoj užaugusio medžio.

Slyva turi kauliuką, o šis
Turi branduolį – skanų,
Tačiau be galo nuodingą. Gerkit
Slyvų kauliukų antpilą, slyvų
Kauliukų branduolių antpilą,
Ir miegosit giliai kaip dievai.

Miegosit giliai, kiek leidžia
Giliai miegoti dangus ir žemė,
Kurioje kraunasi dangaus mėlynumo
Miegas. Miegosit ilgai,
Tiek, kiek ilgai leidžia miegoti
Miego žiedai, žydintys toli nuo savęs.

* * *
Viešbučio kambarys: kambarinės
Baisiai mandagios, bet nemandagūs
Paveikslai ant sienų: ore pakibus
Galva ryja ore pakibusį kaulą, kuris
Kaip dukart du sutampa su kaulu
Lovatiesės audiny. Bet tu čia gyveni.

Bet tu čia gyveni. Už turėklų
Balkono brėžiasi balsvas kontūras
Klasicizmo: kaulo spalvos kupolai
Ir kaulo kietumo skersgatviai.
Tu gyveni už balkono, ištiškęs
Į šaligatvio grindinį. Pilką betoną.

Tu gyveni jau miręs. Viešbutis,
Kuriame tu svajojai gyventi, kurį
Modeliavai savo butuose, nėra jau
Nei ramybė, nei poilsis. Filmuose
Viešbučiai tikresni, nes čia vaidina
Ne aktoriai, o prisiplakėliai.

Sterili ir spindinti švara paklodžių
Ir pagalvių užvalkalų niekad
Čia užklydusiam poetui nedraudžia
Svajoti poetiškai: už viską
Mokama grynaisiais. Krauju,
Kuriuo pasirašomos meilės sąskaitos.

g i u s e p p e  A r c i m b o l d o . Rudolfo II (Vertumno) portretas, 1590
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Vieną gūdžią 2008 metų gruodžio dieną išgirdome 
naujieną, menkai sudominusią mūsų išvargintą ir 
abejingą visuomenę. žiniasklaida, neslėpdama iro-

nijos, pranešė: turime vėl kitą kultūros ministrą. Aktyvesni 
visuomenės nariai pagraudeno ir, paplakę smailiais lie-
žuviais, aprimo. tame gandų šurmulyje įsidėmėjau vieną 
aforizmą: „prieš tai valdžioje išdykavo juokdariai-mėgė-
jai, o dabar daryti tvarką ateina profesionalūs klounados 
meistrai.“ toliau gvildendamas pasiūlytą temą, prisimin-
siu epizodus, padedančius suprasti reikalo esmę.

„ A s t r o n o M i n i s “  e P i z o d A s
2009 m. sausio 8 d. jau kitas ministras – aktorius re-
migijus vilkaitis – vyksta į etnokosmologijos muziejų 
susipažinti su rekonstruotu pastatu, pagarsėjusiu savo 
drąsa ir originalumu. tamsus valdžios limuzinas artėja 
prie muziejaus. ratuoti svečiai regi fantastinį statinį: iš 
padangių nusileidusios tupi dvi aerodinaminių formų 
„skraidančios lėkštės“. Ateivių iš kitų planetų nematyti, 
bet visi pastebi šalia stiklinio prieangio šąlantį egzotinių 
valdų direktorių gunarą k.

naujam ministrui šis vaizdelis patinka. tai žadina 
būdingą jam humorą. kažką jis sumurma vairuotojui. 
limuzinas nesustoja, bet, apsisukęs ties prieangiu, lėtai 
važiuoja priešinga kryptimi. gunaras pasimetęs nesu-
pranta, kas čia dedasi: gal valdžia supyko, kad jis ne-
spėjo išridenti raudono kilimo, gal todėl, kad užsakytas 
dūdų orkestras dar šlitinėja pakelės pusnynuose? visi 
sėdintys ratuose patenkinti, ypač lydintys ir vadelių ne-
atleidžiantys ministerijos klerkai. Atrodo, vairuotojas jau 
perprato naujo viršininko būdą: jis staigiai suka limuziną 
atgal – prieangio link. dabar pasitikti jau išlenda ir su-
mitę vietinės valdžios atstovai, sulėkę čia pasigirti savo 
nuopelnais tautai. mat tikėjosi radijo ir tv antplūdžio. 
o jie neatvyko, nes naujasis ministras apdairiai nuslėpė 
savo kelionę nuo įkyriųjų „paparacų“. šiek tiek nusivylę 
vietiniai viršininkėliai lipšniai linksėdami ir savimi pa-
tenkinti tipeno, lipdami ant kulnų ministrui.

po tariamai nuoširdžių sveikinimų visi lėtai kyla 
įspūdingos požeminės galerijos laiptais, primenančiais 
egipto piramidžių labirintą. galop pasiekusi auditorijos 
patalpą, atvykusi publika susėda laukti spektaklio. švie-
sos gęsta, prasideda emocijas kutenanti gunaro video-
paskaita apie muziejų, apie astronominį pasaulį, kosmo-
są ir, žinoma, apie „nežinomybę“ – šį sapnų vaiduoklį, 
naktimis kankinantį lektorių.

po pastato erdvių apžiūros ir šurmulingo pasis-
tumdymo prie teleskopo, svečiai sugužėjo į aukštutinę 

A s M E n y B i Ų  G A L E r i J A

j u o z a s  A l g i m a n t a s  k r i k š t o p a i t i s

Aktorius politiniame 
vodevilyje

„skraidančią lėkštę“. čia sukviestųjų laukė staliukas 
su itin kukliais užkandžiais, primygtinai bylojančiais 
apie „padorų“ buhalterinį institucijos gyvenimą. Ap-
viltų gurmanų nuotaiką taisė nuo bokšto aukštumos 
plačiai atsivėręs gamtovaizdis, išbalęs nuo šalnos ir ne-
tikėto valdžios apsilankymo. Atlikus tokiais atvejais tin-
kamą ritualą (ištarus pagiriamuosius žodžius, įteikus 
formalius raštus, apsikeitus dovanėlėmis), buvo pakel-
tos taurės. svečiai bei namiškiai, lipšniai palinksėję vie-
ni kitiems ir nusifotografavę su renginio įžymybėmis, 
grupavosi pagal „slaptų interesų“ tikslus. kai publika, 
pasisukaliojusi aplink skurdų nuobirų stalelį, pradėjo 
nuobodžiauti, išdrįsau, nepaisydamas tramdančių kler-
kų žvilgsnių, prisėlinti prie naujo ministro.

pradėti pokalbį nebuvo sunku, nes ministras atrodė 
nusiteikęs atidžiai klausyti. supratau, jis dar nepaiso pri-
valomos pagal rangą elgsenos. be abejo, čia žioplą klaidą 
padarė „neįveikiama“ kanceliarijos kohorta, apsupusi jį 
kietu žiedu. žinau, netrukus žiedas, ministrui sugrįžus į 
kanceliariją, nepaliaus toliau „smaugti“ savarankiškų jo 
ketinimų. bet kol kas jis vaidino laisvą ir draugiškai nu-
siteikusį herojų, kaip ir dera įgudusiam scenos meistrui, 
netikėtai atsidūrusiam politiniame vodevilyje.

ministrui priminiau: čia – etnokosmologijos institu-
cijoje – jis tampa liudininku kokybinio lietuvos muzieji-
ninkystės raidos šuolio, atveriančio platesnes mūsų kul-
tūrai galimybes bent jau trimis kryptimis: a) įprasminant 
istorinį paveldą bendrame europos kultūros lobyne, b) 
gilinant švietimo ir ugdymo programas, c) skatinant jau-
nimą pažinti neaprėpiamas pasaulio erdves. išreiškiau 
viltį, kad nurodytas šuolis įvyks, jei visuomenė ir jos ins-
titucijas valdantieji tai įsisąmonins – ne formaliai, o da-
lykiškai. štai kodėl šiandien mums smagu bendrauti su 
ministru, kuris, kaip byloja jo nusiteikimas, yra pasiry-
žęs nepasiduoti buvusiai rutinai. galbūt mes jo veikloje 
pastebėsime prieškario šviesuoliams būdingą ištikimybę 
lietuvos idealams.

dar šiek tiek pakalbėję apie teatrą, pasukome dėme-
sį kita kryptimi. išgirdau iškalbingą ministro užuominą, 
kad jis atsitiktinai pateko į jį „globojančią“ kompaniją – 
tautos prisikėlimo partiją (įsiklausykit, kaip skamba 
juokdarių trupės pavadinimas!). pasiūlymą užimti rizi-
kingą kėdę jis priėmė, nuoširdžiai tikėdamas savo inte-
lektinėmis galiomis ir fizinėmis jėgomis įveikti kultūrai ir 
jam pačiam kylančias grėsmes. ir dabar, jau susidūręs su 
keblumais, tuo tiki ir toliau, nes pasikliauja jį supančiais 
pagalbininkais, padėsiančiais spręsti problemas. tyliai 
pagalvojau: būk palaimintas, skaistus naivume! parody-
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tas atvirumas ir gilus tikėjimas šventa savo misija mane 
nuginklavo. išklausęs, kaip jis tapo ministru ir kaip pasi-
tiki savo galimybėmis, negalėjau likti slapuku, nes nuo-
širdumas reikalauja abipusio atvirumo. ir papasakojau 
jam, kaip aš pats netapau ministru. o buvo taip.

kartą, – gal prieš aštuoniolika metų, kai valstybę 
valdantiesiems dar rūpėjo kompetencija ir padorumas, 
skambina man garbus signataras, buvęs lr Aukščiausio-
sios tarybos švietimo, mokslo ir kultūros komisijos pir-
mininkas gediminas ilgūnas1, tuomet jau pradėjęs veiklą 
lietuvos radijo ir televizijos komitete. jis manęs paklau-
sė, ar sutikčiau, kad būtų svarstoma mano kandidatūra 
į švietimo ir mokslo ministerijos vadovo kėdę2. šiek tiek 
patylėjęs, sutikau su viena sąlyga, kuri, kaip ir tikėjausi, 
sukėlė valdžios susierzinimą: ateinu ir, atsisveikinęs su 
visais kanceliarijos „vadukais“, savo nuožiūra priimu 
naujus žmones, parinktus pagal tinkamas pareigoms 
kompetencijas ir sąžiningumą, atsiskleidusį ankstesnėje 
veikloje. signataras pažadėjo tuo klausimu pasitarti. kitą 
dieną skambutis – sąlyga nepriimtina, bet gal sutikčiau 
užimti „vice“ poziciją. pareiškiau, kad sutikčiau tik su 
tais pačiais reikalavimais, taikomais pavaduotojo sričiai. 
deja, mano reikalavimai nesulaukė pritarimo.

suprantama, neigiamo atsakymo tikėjausi, mat su-
laužyti „patyrusį“ biurokratinį aparatą, veikiantį pagal 
giliai įsišaknijusią sovietinę tradiciją, nepavyko net par-
lamentą gynusiems drąsuoliams. man buvo aišku, kad, 
palikęs tradicinę nomenklatūrą toliau viešpatauti minis-
terijos kabinetuose, pats likčiau paralyžuotas jų užmačių 
spąstuose. būtų buvę apmaudu valdiškai kanceliarijai pa-
aukoti savo mokslinės veiklos laiką, kurį ypač vertinau, 
nes buvau įsitraukęs į vytauto didžiojo universiteto atkū-
rimo darbą. Apmaudu dar ir todėl, kad nomenklatūrinių 
klerkų apsuptyje spaudžiamas neturėčiau galimybių mi-
nisterijoje atlikti reikšmingų darbų tautos kultūrai.

tą mūsų susitikimo etnokosmologijos muziejuje 
dieną naujasis kultūros ministerijos vadovas, išklausęs 
mano samprotavimus, pareiškė, kad, jo nuomone, aš tuo-
met pasielgiau ydingai. taigi mano argumentai jam atro-
dė neįtikinami. nors šiandien situacija jau kita, aš savo 
reikalavimų ir galutinio sprendimo nekeisčiau. dabar 
siekiančiųjų „sau ir saviems naudingų“ tikslų spaudimas 
agresyvesnis ir gudriau klastingais būdais slepiamas.

nepaisant čia išsiskyrusių mūsų pažiūrų, pokalbį 
užbaigėme juokaudami. vėliau, jau keliaudamas namo, 
džiaugiausi tuo, kad naujas ministras turi gilų humoro 
jausmą, kuris turėtų padėti jam išlikti padoriu žmogumi, 
t. y. balta varna tarp šiukšlyne susigrūdusių kranklių. 
deja, lemtis neprisitaikiusiųjų grumtis dėl „grobio“ liū-
dna. duok dieve, kad mano pranašystė būtų klaidinga.

d u  „ PA r l A M e n t i n i A i “  e P i z o d A i
sausio 17-tą prieš susirinkusiųjų į susitikimą akis atsi-
veria pirmojo epizodo scenovaizdis. tai iii seimo rūmų 
„veidrodžių“ salė. čia prasideda kultūros kongreso ta-
rybos ir aktyvesnių narių susitikimas su kultūros minis-
tru. pagrindinis klausimas – apie numatomo ketvirtojo 
lietuvos kultūros kongreso suvažiavimo reikalus. Anks-
tesni ministrai, painiai samprotaudami apie viską ir apie 
nieką, begėdiškai žlugdė renginį, mat grumtynėse paty-
rimą sukaupę vilkai suprato, kad kultūros patriotų su-
važiavime išgirs jiems nemalonių dalykų. šį kartą – nuo 
pat susitikimo parlamente pradžios įsivyrauja neformali 
bendradarbiavimo su ministerijos vadovu nuotaika.

salėje patogiai įsitaisę semūnų nutupėtose kėdėse, 
laukiame ministro. su gera nuotaika punktualiai pasiro-
dęs, jis iškart man pamojuoja – vadinasi, prisimena mūsų 
susitikimą muziejuje. be jokių užuolankų bei reveransų 
prasideda dalykinis ministro pokalbis su kultūros kon-
greso entuziastais. visus gerai nuteikia tai, kad ministras 
nedvejodamas pažada skirti dėmesio šiam reikalui. Ap-
tarus dar ir kitus kultūrai svarbius klausimus, ministras 
pasiūlo mūsų reikalų neatidėlioti ir vėl susitikti po dviejų 
savaičių. šiuo visus labai nudžiuginusiu sprendimu su-
sitikimas baigėsi. publika nesiskirstė: visiems knietėjo 
pasidalinti viltingomis mintimis. neskubėjo salės palikti 
ir ministras. dar kalbėjosi su vienu kitu išliejančiu savo 
kartėlį dėl esamos politinės situacijos ir nebaudžiamo no-
menklatūros savavaliavimo. o man vis tos ciniškos min-
tys į galvą lenda: gal susitikimo reikalai taip sklandžiai 
klostėsi todėl, kad ministras atėjo be akylųjų savo paly-
dovų. be tramdančios globos jis galėjo laisvai kvėpuoti 
ir reikšti valdininkams nebūdingas mintis.

Antrojo epizodo scenovaizdis tas pat – iii seimo 
rūmų salė su veidrodinėmis lubomis, vėl atvėrusi kul-
tūros kongreso žmonėms duris sausio 31 d. šį kartą 
ministras pasirodė su būreliu jaunų žmonių, nematytų 
painiuose kanceliarijų labirintuose. tai stebino ir kėlė 
klausimą: negi patyrusios kabinetinės žiurkės taip len-
gvai paleido grobį iš savo nagų? ministras, matyt, nu-
spėjęs dalyvių mintis, iškart pabrėžia, kad tai neetati-
niai jo pagalbininkai bei patarėjai, kuriais jis pasitiki. ir 
tikrai – iš tų taupių ir konkrečių minčių, kurias išsakė 
ši jaunųjų kohorta, supratau, kad ministras jau yra žen-
gęs drąsių žingsnių esminių pokyčių keliu, tokiu reika-
lingu „gudruolių“ nustekentai mūsų kultūrai. Aptarusi 
su ministru konkrečią bendrų pastangų programą, kul-
tūros kongreso taryba pakvietė ministrą ir jaunuosius 
neformalius jo padėjėjus dalyvauti viešuose kongreso 
organizuojamuose debatuose bei savaitiniuose tarybos 
pasitarimuose. pasiūlymas buvo įdėmiai išklausytas ir 
priimtas. tolesnė pasirengimo kultūros kongresui eiga 
parodė, kad pasiūlymas susilaukė realių rezultatų – ne-
formalioji ministro kohorta aktyviai įsiliejo į bendrą 
reikalą. deja, vėliau paaiškėjo, kad vėl apsirikome. gal 
todėl, kad senieji klerkai atkakliai tęsė iniciatyvas griau-
nančią veiklą.
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Aišku, kad toks netinkamas valdžios oligarchijai 
kultūros ministras eina tilteliu, siūbuojančiu virš grės-
mingos prarajos. žinios, pasirodžiusios šių metų vasarį, 
bylojo, kad tyliai begėdiškai ir vis aktyviau stengiamasi 
pakirsti šio tiltelio atramas. tačiau kovo viduryje pradė-
jo ryškėti, kad ministrui, padedant naujiems patarėjams, 
pavyko – bent laikinai – sušvelninti situaciją ir sukurti 
pakenčiamos darbo aplinkos pradmenis.

ir štai kovo 21 dieną radijo laidoje girdžiu ministro 
pamąstymą, kaip sprendžiant kultūros rėmimo klau-
simus atskirti meną nuo ne meno. jis negalįs rasti sau 
ir kitiems įtikinamo argumento. jam aiškus tik vienas 
požymis: tikram menui reikia dvasios grynumo. deja, 
tai labai neapibrėžtas ir todėl pažeidžiamas ministerijos 
vadovo teiginys, ypač kai aplink kaukia agresyvios vi-
dutinybės. minima kūrinio ir niekalo skirties problema 
yra neįveikiama ministerijos kuluaruose, nes kultūros 
valdymo institucija yra tapusi kurčia ir nepaslankia „bu-
halterijos mašina“. tai – komplikuotas kiekybinių išraiš-
kų perdirbimo mechanizmas. tai – kloaka, praryjanti bet 
kokias perspektyvas. šiose labirintuose žūva pastangos 
prognozuoti kultūros kelius, kurti jos strategiją. dabarti-
nė kultūros valdymo institucija – lyg instrumentas, skir-
tas vykdyti nuosprendį pasmerktųjų visuomenei.

sąlygiškai savarankiški ryškaus valdžios atstovo žo-
džiai suteikė kultūros puoselėtojams vilties kibirkštėlę: gal 
bus einama ne kanceliarijos nubrėžtais keliais. tačiau pra-
slinkus savaitei ministerijos prieangiuose pastebimi mari-
onetinių figūrų judesiai paliudijo, kad klerkų grandinės 
vis skausmingiau veržia institucijos vadovo kaklą. ir taip 
įsižiebusi mūsų vilties kibirkštėlė netrukus išblėso kartu 
su naiviais aktoriaus r. vilkaičio ketinimais. tai nutinka, 
kai herojinis veikėjas pamiršta, kad politinio vodevilio sce-
nos mechanizmą valdo spektaklio statytojų rankos.

k u lt ū r o s  k o n G r e s o 
s u VA ž i AV i M A s  i r  r e i k A l A i  P o  t o
nežinau, kas nutiko ministerijoje, tačiau, nepaisant įvai-
rių peripetijų bei išdavysčių, galop ketvirtasis lietuvos 
kultūros kongresas įvyko 2009 m. gegužės 9 d. sėkmę 
lėmė tesėti ministro pažadai – renginiui buvo skirta kuk-
lių lėšų ir tinkamo dėmesio. ministras dalyvavo renginy-
je ir tarė žodį3.

praslinkus kelioms savaitėms, vėl pastebimas nuotai-
kų bangavimas ministerijos vadovo prieangio stumdely-
ne. gal tai sukėlė prezidento rinkimai, gal veikė klastingos 
veks jėgos, siautėjančios aukščiausios mūsų valstybės 
valdžios labirintuose, kur tarptautiniai aferistai rezga 
gundančius siūlymus. tos jėgos, paveikusios ministrą iš-
kėlusios partijos vadovybę, inspiravo nepasitikėjimą jo va-
dovavimu kultūros reikalams. Atakas sustiprino papirkta 
spauda, aptikusi „neleistinų“ išlaidų reprezentaciniams 
reikalams (naujam kostiumui, tarsi derėtų vyriausybės na-
riui aptrintais rūbais atstovauti valstybei). prie šių nema-
lonumų dar prisidėjo žurnalistų iškreiptai interpretuojami 
iš konteksto ištraukti ministro žodžiai, kad sunkmečiu gal 
nereiktų leisti daug naujų knygų, kol dar neperskaitytos 
esamos bibliotekose. Atidus išsakytų žodžių klausytojas, 
sugrįžęs prie konteksto, išgirstų jau kitokią frazės prasmę: 
sunkmečiu vertėtų nepamiršti jau išleistų knygų.

rugsėjo 9 d. į lietuvos kultūros kongreso tarybos 
posėdį šiek tiek vėluodamas atvyko dalykiškai nusitei-
kęs ministras. neformaliai su visais dalyviais pasisvei-

kinęs, kibo į jam ir kongreso nariams rūpimus reikalus. 
pareiškęs, kad ir toliau veiks kartu su kongreso taryba 
sprendžiant neatidėliotinas šalies kultūros problemas, 
pradėjo bendros veiklos aptarimą. pokalbis buvo akty-
vus ir dalykiškas. išryškėjo keli, galbūt jau pozityvūs 
pokyčiai ministerijoje: lėtai, bet kryptingai vyksta „apsi-
valymas“ – aplink ministrą buriasi jauni žmonės, pasi-
ryžę keisti biurokratinės veiklos veidą. kaip ir tikėtasi, 
atsinaujinimo procesui priešinamasi. nepaisant klastin-
gų užkulisinių veiksmų, jau galima tikėtis sėkmingesnės 
ateities. buvo pastebėta, kad neturime laiko atidėlioti 
kultūros ugdymo programos ir veiklos strategijos ruo-
šimo. privalome įsidėmėti: reikia kurti tokius veiklos 
pagrindus, kad nuolatos ateinančios ir nueinančios val-
džios negalėtų jų keisti. ministras pasiūlė kartu rengti 
kultūros reikalų aptarimus ministerijos patalpose. Aš tai 
supratau kaip kvietimą rimtam žingsniui bendradarbia-
vimo link. tačiau svarbiausias įvykusio susitikimo da-
lykas, manau, yra tai, kad ministras suprato savo politi-
nį vaidmenį, kurį galėčiau nusakyti taip: stengdamasis 
įveikti tramdančias jėgas, jis elgsis kaip tikras kultūros 
žmogus, siekiantis ne asmeninės politinės naudos, o to, 
kas išlieka kaip mūsų kultūros vertybė. pokalbyje paaiš-
kėjo, kad ministras suvokia laikinai einąs savo pareigas, 
todėl jam svarbu padaryti kultūros labui kuo daugiau. ir 
jis teisus: sunku skandalingoje dabarties politikų mugėje 
tikėtis, kad pavyktų kiek ilgiau pozityviai darbuotis.

ir štai spalio 9 d. kongreso tarybos sušaukti kūry-
binėms institucijoms atstovaujantys asmenys susirenka į 
posėdį ministerijos baltojoje salėje. ministro nematyti, čia 
tik jo patarėjas – jaunas vaikinukas, mandagiai pasitinkan-
tis svečius. susitikimo tikslas – aptarti kultūros politikos 
nuo status, kultūros ministerijos veiklos audito rezultatus, 
jo siūlymus ir spręsti klausimą, kokius aktyvius veiksmus 
reiktų atlikti. Artėjant prie pasitarimo pabaigos salėje pasi-
rodo ministras, pabėgęs nuo kitų svarbių reikalų. per trum-
pą pašnekesį išgirstame, kad ministrui dar rūpi neatidėlioti-
ni kultūros politikos strategijos reikalai. jis pageidautų, kad 
dabar dėmesys būtų nukreiptas į skubiausiai spręstinus da-
lykus. suprantama, tokį pageidavimą nulemia bent jau dvi 
rimtos priežastys: pirma, sunkmečio bėdų našta visuome-
nei darosi nepakeliama; antra, valdžios laikinumo grėsmė 
verčia galvoti tik apie artimiausių dienų veiksmus.

susitikimas baltojoje salėje apvylė kongreso tarybos 
narius. mat ministras pabrėžė pageidaująs, kad aktyvieji 
kongreso nariai atliktų kelis darbus, kurie, kaip paaiškė-
jo svarstant, yra priskirtini ministerijos kultūros komisi-
jai. šio pageidavimo priežastis banali: minima komisija 
neatlieka jai skirtos funkcijos. tai rodo, kad ministras, 
kaustomas klerkų savivalės ir nekompetentingos komisi-
jos abejingumo, nevaldo institucijos struktūrų. Atsisklei-
džia įprasta lietuvos padangėje panorama: ministerijos 
vadovas, tarsi medžiotojų (konkuruojančių partijų ir 
įtakos grupių) įvarytas į kampą grobis, dar vis kaunasi, 
siekdamas išlikti pats savimi ir dar šiek tiek gero nuveikti 
kultūros labui. būtų apmaudu, jei pasitvirtintų mano nu-
matyta baigtis, kurios grėsmę ministrui atskleidžiau, kai 
pirmą kartą susitikome etnokosmologijos muziejuje.

ir vis dėlto mano nelemti „pranašavimai“ pildosi: 
ministerija nereaguoja į audito išvadas ir vertingas dar-
bo vertintojų pastabas. negana to, kongreso taryba gau-
na formalų atsakymą į savo pasiūlymą bendradarbiauti 
(2009.11.02), pasirašytą paties ministro r. vilkaičio. At-
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sakymas sukurptas išsikerojusiai biurokratijai tinkamu 
būdu. pagrindinė mintis: ministerija jau ruošia lietuvos 
kultūros strategiją; klerkai galėtų supažindinti su jos 
„tarpiniais projektais“ ir atsižvelgti į kongreso tarybos 
pastabas. taigi iš atsakymo plaukia akivaizdi išvada: 
visuomenei atstovaujantiems sambūriams nederėtų rū-
pintis šalies kultūros reikalais, nes ministerijos klerkai 
puikiai išmano, kaip „daryti“ kultūrą.

e P i z o d A s  P r e z i d e n t ū r o j e
2010 metų vasario 16-oji. prezidentūros baltojoje salėje 
vyksta nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų 
apdovanojimo ceremonija. Atlikus kelis pradinius rituali-
nius žingsnius, į tribūną pakyla ministerijos galva. jude-
siai plastiški, net artistiški. ministras, pažvelgęs į rūsčiai 
nusiteikusią prezidentę, staiga prisimena, kuo privalo 
būti. veidas sustingsta, figūra suakmenėja. palinkęs prie 
popieriaus lakštų, pradeda skaityti kalbą. turinys gana 
sklandus – patarėjai, matyt, ilgai plušo. Atidžiai klausan-
tis aiškiai tariamų kalbančiojo žodžių, buvo galima paste-
bėti kelis paslydimus dviprasmiškų kalambūrų čiuožy-
kloje. bet tai nesukėlė auditorijos šurmulio. kalbos teksto 
turinys banalokas: skaitovas pasidžiaugė perskaitęs, jo 
giliu įsitikinimu, labai išmintingą Aušros marijos sluckai-
tės frazę, aptiktą jos veik prieš keturis dešimtmečius pa-
rašytame straipsnelyje. tekstą sukurpę anonimai iš nuo-
vargio pamiršo pridengti savo išsilavinimo spragą: mat 
minėtą frazę jau buvo suformulavę XiX a. romantikai. bet 
tai menkniekis, nes frazė didžiai patiko jonui jurašui, su 
drebuliu laukiančiam ir jam skirto apdovanojimo, ir pro-
gos patetiškai tarti žodžius: „šiandien turbūt svarbiausia 
diena mano gyvenime.“ „laisvajame pasaulyje“ užsisė-
dėjęs režisierius gražbyliavo, negailėdamas komplimen-
tų vargstantiems tautiečiams. bet, palikę retorikos figūrų 
rečitatyvus, grįžkime į ritualo centrą – prie tribūnoje vie-
nišo, oficialių reikalavimų nukankinto asmens.

skaitovas, įnikęs į popieriaus lapus, retkarčiais meta 
nedrąsų žvilgsnį jos ekscelencijos link. valstybės galva 
atidžiai klausosi ir stebi tribūnoje prakaituojantį vyruką. 
veidas išduoda, kad ji svarsto, ar vertėtų skaitovui leisti 
toliau atlikti jam skirtą valstybinės reikšmės vaidmenį. o 
skaitovas, kaip dera aktoriui, su užmoju įsijaučia į teksto 
turinį. jo figūra vėl tampa judri – nekanceliarinė. baigęs 

reikšmingą šventinei procedūrai veiksmą, skaitovas, jau 
praradęs oficialaus asmens bruožus, susmunka į kėdę ne-
toli jos ekscelencijos. čia pamatome ne ministrą, o laisvą 
žmogų – mūsų populiarųjį scenos meistrą vilkaitį.

Atidžiau pasvarsčius ministro veiklą kovo ir balan-
džio dienomis, nesunku pastebėti jo pastangas galutinai 
neprarasti asmeninio savarankiškumo. jam pavyko su-
derinti savo veiksmus su keliais kanceliarijos darbuoto-
jais, kurie buvo linkę nusiteikti pozityviam darbui, taip 
pat įtraukti į darbą kelis sąžiningus padėjėjus. pasiju-
tęs kiek tvirtesnis, jis pradėjo nepaisyti savo „maitinto-
jų“ – tautos prisikėlimo partijos, kuri jį buvo įmerkusi 
į drumzliną seimo kūdrą. juokdarių partija rimtai susi-
rūpino nepaklusniu vaikinu, norinčiu ne tik kalbėti apie 
kultūrą, bet ir nuoširdžiai darbuotis jos labui. tačiau nai-
vusis kultūros veikėjas nepaisė raginimų derinti su par-
tiečiais ministerijos reikalų. ir štai balandžio 13 d. keli tv 
kanalai praneša: linksmieji partiečiai mėgina savo iškeltą 
ministrą nušalinti. na ir prasidėjo klounada, atvėrusi pa-
sibjaurėtinas savivalės gelmes.

panagrinėkime ministro „smaugimo“ šaknis. pir-
miausia turėtume pripažinti, kad aktoriaus, įsigyvenusio 
į savarankiško ministro vaidmenį, „nusikaltimas“ yra jo 
iššūkis, mestas valdančiųjų klanui. o iššūkio turinys labai 
skaidrus: troškimas tapti laisvu piliečiu laisvoje valstybė-
je, siekiančiu dorai atlikti aukštas jam patikėtas pareigas. 
troškimas, deja, iliuzinis, nes mūsų padangės tikrovėje 
nėra nei laisvos valstybės, nei laisvų piliečių – yra tik var-
gana, beveidė, manipuliuojama gyventojų minia.

kita svarbi nušalinimo priežastis, tai valstybinio ran-
go vodevilio herojaus pastanga išsilaisvinti iš partinės 
priklausomybės. suprantama, laisvas žmogus, suvokian-
tis moralinius pilietinės visuomenės principus, negali 
sąmoningai paklusti savanaudiškiems grupelės asmenų 
reikalavimams. partinei nomenklatūrai susidarė nepa-
kenčiama situacija, kai ministras pašalino du asmenis, iš-
tikimai tarnaujančius partijos vadovybei (kažkas tuomet 
taikliai pavadino: „prisikeliančiųjų iš pagirių“ partijai) – 
viceministrą ir patarėją. tas žingsnis tapo tolesnių, jau 
sparčių įvykių „paleidimo“ instrumentu.

Akivaizdu ir tai, kad herojui nepakako kompetenci-
jos, būtinos audringoje jūroje atsidūrusiam prie šturvalo. 
bet to, iš vyro, neįgudusio unisonu kurkti politikos varlių 
kūdroje, lūpų dažnai pasigirsdavo ne laiku ir ne vieto-
je pasakyti žodžiai. tad pasinaudojus paminėtais darbo 
trūkumais, nesunku buvo kraujo ištroškusiems plėšrū-
nams sukelti valstybę kompromituojantį erzelį.

2010 m. birželio 16 d. r. vilkaitis įteikia premjerui 
atsistatydinimo raštą.

manau, remigijų vilkaitį prisiminsime kaip talentin-
gą aktorių, mėginusį suvaidinti tikrą ir savarankišką mi-
nistrą. deja, neidentifikuotas (bet numanomas) režisierius 
nustūmė jį į manipuliuojamų sosto juokdarių trupę, imi-
tuojančią itin reikšmingą ministrų kabineto veiklą.

1  net nenujaučiau, kad veik po dviejų dešimtmečių būsiu pakviestas, 
palydėjus urną su gedimino ilgūno pelenais, tarti atsisveikinimo 
žodį Antakalnio kapinėse (2010 m. gegužės 10 d.).  

2  jei neklystų, minėtą kvietimą gavau, kai kultūros ir švietimo 
ministerija buvo padalinta į dvi institucijas – kultūros ministeriją 
ir švietimo ir mokslo ministeriją.

3  daug pastangų buvo skirta stabdyti informaciją apie ketvirtąjį 
lietuvos kultūros kongresą. tik laikraštis Mokslo Lietuva (2009, nr. 
10), nepaisydamas korumpuotų veikėjų norų, spausdino programos 
apžvalgą ir reikšmingesnių pranešimų tekstus bei jų ištraukas.



72NAUJOJI ROMUVA, 2010, NR. 3 (572) 

V e i k ė j A i
m o t e r i s  – 40 metų nebedainuojanti operos solistė
v y r a s  – 65 metų nusipelnęs ir garsus aktorius

Kambarys.
Ant vienos sienos – įrėminti plakatai. Iš plakatų žiūri vyras 
grimo paryškintais veido bruožais. Viename plakatų Vyras-
Hamletas, išraiškingai užlaužęs kaulėtų rankų pirštus ir už-
rašas „Būti ar nebūti“. Prie sienos, po plakatais – senovinė 
komoda. Ant jos – laikrodis su švytuokle, telefonas, įjungtas 
kompiuteris. Vidury kambario – žemas žurnalinis stalas, ant 
jo vaza su gvazdikais. Prie stalo sofa, daug pagalvėlių.
Pro atidarytą langą į kambarį veržiasi ankstyvų paukščių 
čiulbesys. Prie lango – muzikinis centras.

Laikrodis  rodo 6.10
Skamba telefonas. Vienas, antras, trečias signalas. 
Lėtai įeina rožinį chalatą užsimetusi moteris. Žiovauja. 
Pažiūri į laikrodį.

m o t e r i s .  klausau... čia tu, katinėli?..

Moteris nuspaudžia telefono garsiakalbį. Žengia žingsnį 
prie sofos ir klesteli ant jos. Užsimerkia.

v y r a s . labas rytas, paukšteli! Aš jau oro uoste. taksi 
atvežė laiku. ir pinigų nenusuko. nes iškart pasa-
kiau, kad žinau įkainius ir turiu firmos direktoriaus 
asmeninio telefono numerį.

m o t e r i s .  šaunuolis.
v y r a s . ką sakai?..
m o t e r i s  (rėkia). žaviuosi tavimi, brangusis!
v y r a s . myliu savo paukštelį, labai myliu! bet, brangioji, 

šįryt tu mane nuliūdinai. labai nuliūdinai... kas atsi-
tiko?.. kodėl neradai mano mėgstamiausių kojinių?! 
tų juodų su raudonomis juostelėmis?..

m o t e r i s .  ir vėl...
v y r a s . Ar ką pasakei, paukšteli?..

Moteris lėtai atsikelia, prieina prie telefono, pasilenkia 
prie mikrofono.

m o t e r i s  (labai garsiai ir aiškiai). ir aš tave myliu!

Moteris atidaro komodos stalčių, paima juodas kojines su 
raudonomis juostelėmis. 

l i u c i j a  A r m o n a i t ė

katinėlis ir paukštelis
Vienos dalies monodrama suaugusiems

v y r a s . gerai išsimiegok, paukšteli. neliūdėk! ir ne-
pamiršk man užsakyti taksi iš oro uosto! vakare 
grįšiu,stipriai apkabinsiu. (Girdėti oro uosto informa-
cijos pranešimas.) jau turiu bėgti į lėktuvą.

Moteris prieina prie lango. Sviedžia pro jį kojines.

m o t e r i s .  gero skrydžio! Atia...

Moteris rąžosi prie lango. Giliai įkvepia. Iškvepia. Įkve-
pia. Iškvepia.
Įjungia magnetofoną. Visu garsu pasigirsta sunkusis ro-
kas. Užkimę „Nirvanos“ vyrukai  rėkia: „Do you love 
me?.. Do you love me?..“
Moteris nusiplėšia nuo savęs rožinį apdarą. Ji – su spor-
tiniu rūbu. Pradeda mankštintis. Ryto mankšta tampa 
pašėlusiu šokiu.
Pailsta. Išjungia muziką ir, gaudydama orą, skaičiuoja 
savo pulsą.
Už lango pasigirsta bruzdesys, balsų nuotrupos.
Moteris prieina prie lango. Persisveria.

m o t e r i s .  ir jums labas rytelis, ponia Apolonija! koks 
triukšmas? iš kur? vaje... ir dar – dieną naktį?! ką, 
negaliu klausyti muzikos, kai vyras išvykęs?! o 
beje... iš kur žinote, kad jo nėra namie?! vis stebit, 
ką veikia garsus aktorius ir žavi jo žmona?.. (Tyliai) 
eik tu žinai kur!..

Užtrenkia vieną lango pusę.
Suskamba telefonas. 

m o t e r i s .  klausau!

Moteris atitraukia nuo ausies laidinio telefono ragelį.

v y r a s . čia aš, brangioji. skrydį atidėjo valandai. Ar aš 
sakiau, kad tave myliu?.. Ar pastebėjai, kad kompiu-
teryje palikau įjungtą skaipą?.. neišjunk netyčia kom-
po. kaip aną kartą... kai tik galėsiu, aš tau skaipinsiu, 
paukšteli. bučiuoju! bučiuoju! bu-čiuoju!!!

Laikrodis  rodo 9.00
Moteris sėdi prie stalelio. Varto žurnalą. 
Skambutis į duris. Moteris nekreipia dėmesio. Du trumpi 
skambučiai. Du trumpi ir vienas labai ilgas skambutis.
Moteris nusviedžia žurnalą. Pasisuka į durų pusę.

m o t e r i s  (rėkia). mūsų nėra namie!!!
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Vienas ilgas – net spengia ausyse – skambutis.

m o t e r i s .  ką čia velnias neša?! juk sakau: mūsų nėra!

Moteris lėtai prieina prie durų. Atidaro. Grįžta su didžiu-
liu glėbiu raudonų rožių. Puokštėje – atvirukas.

m o t e r i s  (skaito). „mano meilei. mano paukšteliui, kurį 
prieš trejus metus pirmą kartą pamačiau muzikos 
festivalyje.“ (Moteris numeta atviruką.) o aš paskuti-
nį kartą išėjau į sceną... kodėl jis man tai primena?!

Suskamba mobilusis telefonas. Moteris padeda rožes. Pa-
žvelgia į skambinančiojo vardą ir, nuspaudusi mikrofono 
mygtuką, atsiliepia.

m o t e r i s .  klausau, brangusis.
v y r a s . Ar atnešė rožes? Ar šviežios? Ar auksinės spal-

vos juostelė?
m o t e r i s .  Ačiū, mielasis. rožės puikios. (Moteris gėrisi 

žiedais, pasilenkia ir uosto gėles.) 
v y r a s . kai tik baigsim kalbėti, pamerk, paukšteli, gėles. 

vandeny nukirpk kotus ir įberk cukraus, įpilk acto. 
ilgiau nevys.

m o t e r i s .  gerai.
v y r a s . nepamiršk cukraus ir acto.
m o t e r i s .  kiek?
v y r a s . kaip visada. trys šaukšteliai cukraus, vienas – 

acto. nepamiršk, mieloji! o! mane jau pasitinka! 
nuveš į viešbutį. ten atsipūsiu prieš pasirodymą. 
bučiuoju, paukšteli!

m o t e r i s .  sėkmės, katinėli.

Moteris iš vazos ištraukia gvazdikų puokštę. Į tą patį van-
denį įmerkia rožes. Prieina prie lango ir nė nepažvelgusi 
švysteli gėles pro langą.
Pasigirsta aiktelėjimas ir bruzdesys.
Moteris pribėga prie lango. Persisveria.

m o t e r i s .  oi... Atsiprašau, mieloji laima. taip anksti, 
o jūs jau tarp gėlių – puošiate mūsų kiemą... ir aš 
mėgstu gėles. vyras tai žino – dažnai mane nudžiu-
gina. beje, ponia laima! medetkų nuoviras, regis, 
gydo gerklės uždegimą?.. o kuri arbata – mėtų ar 
melisos – labiau ramina?.. ne, ne ačiū. nereikia. 
šiaip paklausiau...

Skamba laidinis telefonas.

m o t e r i s .  klausau, katinėli. o!.. (Moteris akimirką sutrin-
ka, bet tuoj susitvardo.) labas, mama.

taip, išvyko. taip, per radiją kalbėjo apie tą ren-
ginį. ne, mama, nenorėjau skristi kartu. kiek galima 
klausyti to paties, nors ir genialaus shakespeare’o 
parašyto monologo „būti ar nebūti“?! to, kurį jis 
pirmą kartą ištarė prieš 40 metų...

ne, aš ne sarkastiška. ir ne žiauri. Ar privalau visą 
laiką bidzenti šalia? kaip kokia samdyta palydovė?

ką turiu galvoje? tik tai, ką pasakiau. jokių kitų 
minčių. esu garsaus aktoriaus gerbiama ponia. beje, 

prieš trejus metus dėl šios gražios ir darnios šeimos, 
savo vyro ir tavo, mama, užliūliuota nustojau dai-
nuoti. nutraukiau savo, kaip man atrodo, sėkmingą 
karjerą!!!

Aš rami, mama. visiškai rami. manęs niekas – net 
vaikai – nenervina. nes jų nėra... katinėlis, regis, pa-
miršo, kaip jie daromi...

ne, mama, nevažiuok! puikiai jaučiuosi.
ir mano balsas normalus. ne, aš nepradėjau rū-

kyti. kaip galėčiau?! juk manęs laukia scena!
iki, mama!

Moteris padeda telefono ragelį. Paima mobilųjį telefoną.
 
Laikrodis  rodo 13.00

m o t e r i s .  sveika, jurga. Atvažiuok, parūkysim, paplepė-
sim. Aš iki vėlumos būsiu viena – manasis susitinka 
su savo talento gerbėjais...

ką organizuoji?! kelionę į puccini festivalį?.. bet 
juk tai – italija! Madame Butterfly?! fantastika! kas 
diriguoja? ne, dar nebliaunu... žinai... rezervuok 
man vieną vietą.

iki!

Moteris prieina prie muzikinio centro. Paspaudžia myg-
tuką. Pasigirsta muzika iš G. Puccini operos „Madame 
Butterfly“.
Sugrįžta prie komodos. Pritupia ir ilgai rausiasi apatiniame 
stalčiuje. Iš jo gilumos ištraukia cigaretes ir žiebtuvėlį.
Prieina prie lango ir godžiai rūko. Dūmus pučia pro langą.
Staiga lošteli atgal.

m o t e r i s .  vėl ta boba!..

Atsikosėja ir, nutaisiusi šypseną, persisveria per langą.

m o t e r i s .  jums pasirodė, ponia Apolonija. kvapas? koks 
kvapas?.. A, tai smilkalai. iš kelionės po indiją par-
sivežėme ypatingų smilkalėlių...

radot mano vyro kojinytes?.. o iš kur žinote, 
kad tai – jo kojinės? (Nutaiso šypseną) mieloji, aš jūsų 
vyrui padovanosiu ir batus, tik tebūnie tai – mūsų 
mažytė paslaptis... gerai?..

Vis dar skambant muzikai – dabar jau choras – iš G. Puc-
cini operos „Madame Butterfly“. Moteris meta pro langą 
vyro batus.
Moteris grįžta į kambario vidų. Vos atsisėda ant sofos, ima 
mirkčioti kompiuterio ekranas. Pasigirsta signalas.
Moteris išjungia muziką. Prieina prie kompiuterio, pa-
spaudžia kelis mygtukus. Narplioja ausinių laidus, tačiau 
nesėkmingai. Numeta ausines prie kompiuterio. Grįžta 
prie sofos. Atsisėda.

Laikrodis  rodo  15.25
Kompiuterio ekrane pasirodo vyras.

v y r a s . Ar tu manęs pasiilgai, paukšteli? kaip aš norė-
čiau būti šalia savo mažutės... norėčiau prisiglaus-
ti, pamyluoti... bet, pati žinai, menininko pareiga 
šaukia.
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m o t e r i s .  taip, katinėli. Aš labai gerai tave suprantu.
v y r a s . Ar gerai leidi laiką, paukšteli?
m o t e r i s .  turiu gerą naujieną, katinėli. paskambino 

jurga. juk atsimeni?.. muzikos kritikė; ji rašė apie 
mane...

v y r a s . brangioji, kodėl tu nesidžiaugi rožėmis?! kokią 
nuostabią puokštę savo paukšteliui išrinkau!

m o t e r i s .  nuostabu tai, kad jurga mus abu kviečia į gia-
como puccini festivalį italijoje. per dieną – lėktuvu 
ir mašina – nusigautume. pažiūrėtume Madame But-
terfly, o kitą dieną grįžtume. niekuo, net bilietais, 
nereikia rūpintis. tik savo puošniais rūbeliais – juk 
į festivalį suplaukia pasaulio elitas.

v y r a s . Aš tave labai prastai girdžiu, paukšteli... trūki-
nėja ryšys...

m o t e r i s .  mielasis, ta kelionė kainuotų...
v y r a s . paukšteli, ar mums tikrai reikia to tavo puccini?.. 

kam mums tie kelionės vargai?! o jei vėl išsiverž-
tų islandijos vulkanas? Ar pagalvojai, ką veiktume 
įstrigę kažkur italijoje?.. juk mane bet kuriuo metu 
gali pakviesti filmuotis!

m o t e r i s .  taip, brangusis, žinau, kaip tau svarbu nusifil-
muoti žadintuvų reklamoje. negalėčiau sau atleisti, 
jei praleistum progą... tai gal katinėlis išleistų savo 
paukštelį... tik trys dienelės, keliauja visi savi...

v y r a s . savi?.. nenorėčiau, kad vyktum. labai nuviltum 
savo katinėlį...

m o t e r i s .  tik trys dienelės...
v y r a s . paukšteli, tau linkėjimų siunčia mano kūrybos 

vakaro rengėjai. išpirkti visi bilietai. Anšlagas! man 
prognozuoja triumfą. gaila, kad mano paukštelio 
nebus šalia...

m o t e r i s .  gaila nepasinaudoti tokia proga, juk spektak-
lyje dainuos...

v y r a s . paprašysiu, kad į dėžę supakuotų visas gėles, 
kurias man įteiks. išpuošime savo lizdelį. bus gra-
žu kaip rojuje.

m o t e r i s .  Arba kaip kapinėse...
v y r a s . tau patiks! bučiuoju, mano meile!  
m o t e r i s  (apmaudžiai). Adieu!..

Laikrodis  rodo 17.00
Moteris žiūri į afišą: Vyras-Hamletas. Ir užrašas „Būti ar 
nebūti“. Atsistoja artistiška poza, atsikosėja.

m o t e r i s  (žemu balsu). būti ar nebūti?.. būti? nebūti? 
būti?.. (Numoja ranka; jau įprastu balsu) kodėl ir vėl 
turiu būti virtuvėje?!

 
Moteris prieina prie telefono. Greitai paspaudžia telefono 
klavišus.

m o t e r i s .  Alio! restoranas?.. priimkit užsakymą į na-
mus. vienas jautienos kepsnys su pipirais ir me-
daus padažu, o man... man užteks aviečių pyrago. 
užkandis? taip, baravykų salotų. tris porcijas vie-
name bliūde. o gal vis dėlto... du kepsnius, du dide-
lius pyrago gabalus... ir būtinai – grybų užkandį; jį 
galite papuošti mažomis gražiomis musmirytėmis... 
juokauju, jaunuoli, juokauju...

Atneškite, kaip įprasta, į kotedžų kiemą vilties 
alėjoje, priešais fontaną. Į trečią numerį. turite žino-
ti – aš jūsų nuolatinė klientė. paskubėkite! neturiu 
laiko laukti.

Moteris padeda ragelį. Žvilgteli į savo atvaizdą įrėmintų 
afišų stikle. Pasitaiso neklusnių plaukų sruogą.
Suskamba telefonas.

m o t e r i s .  jau? esate kieme?.. o, atsiprašau. vija, bran-
gioji pussesere, atkleisk. laukiu pasiuntinuko iš res-
torano... kaip tu? kur tu? Atvažiavai su sūnumi pas 
gydytoją?.. Aš, žinoma, neprieštaraučiau, bet gal... 
būtų geriau, jei nakvotum pas mano mamą... šiąnakt 
parskrenda mano vyras. jis labai susierzina, kai ne-
tikėtai atvyksta svečių. o dar su mažu vaiku... man 
labai nesmagu... o mano mama labai apsidžiaugs! 
juk tu žinai, kokia ji rūpestinga...

Alio! Alio!.. nebegirdžiu... išsikrovė telefono ba-
terija...

Moteris nuspaudžia telefono mygtuką. Švysteli mobilųjį 
ant sofos. 

Laikrodis  rodo 20.15
Pasigirsta skambutis į duris. Moteris, nesikeldama nuo 
sofos, šaukia.

m o t e r i s  (suirzusi). maistą palikite prie durų! užsakymą 
įrašykite į mano sąskaitą...

Prieina prie lango. Persisveria.

m o t e r i s .  Į mano sąskaitą įrašykite! o?! mieloji Apolo-
nija... džiaugiuosi, labai džiaugiuosi, kad batai jūsų 
vyrui tiko. ne, ką jūs... visai nebūtina atsidėkoti. o 
dar – pyragu su obuoliais... bet jūs labai skaniai ke-
pate... negaliu atsispirti.

Pasigirsta kompiuterio signalas.

m o t e r i s .  mane kviečia. palikite, mieloji, pyragą prie 
durų. Ačiū. Ačiū.

Moteris prieina prie kompiuterio. Ekrane pasirodo vy-
ras.

v y r a s . paukšteli, ar pasiilgai manęs? Ar pasiilgai savo 
katinėlio?..

m o t e r i s .  labai pasiilgau, brangusis... kaip sekasi?
v y r a s . puikiai! jau rikiuojasi eilė – gerbėjai trokšta 

mano autografų! po to – taurė šampano. ir – į oro 
uostą! koks taksi mašinos, kuri mane parveš namo, 
numeris?.. o gal tu, brangioji, atvažiuotum manęs 
pasitikti?..

Sumirga kompiuterio ekranas.

m o t e r i s .  bučiuoju! Aš tau parašysiu žinutę.
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Suskamba laidinis telefonas.

m o t e r i s .  o! sveikas, ignai. Ar galiu nepažinti tavo bal-
so?! tikrai, jau šešiolika metų praėjo. tu dabar pa-
saulio žmogus! tik užsienyje dainuoji! mūsų kurso 
pasirodymas profesoriaus jubiliejuje?.. bet aš... jau 
nedainuoju. ne, nejuokauju... kada koncertas?..

Suskamba mobilusis telefonas.

m o t e r i s .  Aš tau paskambinsiu, ignai. Atsiprašau, skam-
ba kitas telefonas... iki.

Moteris paima mobilųjį telefoną.

m o t e r i s .  klausau. man paskambino, brangusis. ne, ne 
santechnikas. taip, būtinai. labai griežtai pasakysiu, 
kad unitazo bakelis vis dar leidžia vandenį.

tai monika skambino. kvietė dalyvauti mūsų 
profesoriaus jubiliejiniame koncerte.

taip, girdžiu. girdžiu. tikrai, dieviškas tų krišto-
linių šampano taurių skambesys...

ir aš tavęs pasiilgau.

Laikrodis  rodo 22.05
Moteris numeta ant sofos telefoną. Ryžtingai prieina prie 
komodos. Ištraukia apatinį stalčių. Rausiasi. Iš stalčiaus 
gilumos, iš po moteriško apatinio trikotažo, ištraukia išsi-
pūtusį aplanką. Prispaudžia prie savęs. Užsimerkia.
Stovi lėtai linguodama į šalis.

m o t e r i s .  do-re-mi... (Balsas nutrūksta)

Moteris tarsi dvejodama žiūri į aplanką. Virpančiais pirš-
tais jį atsega. Išslysta papuošalų dėžutė, perrišta aukso 
spalvos kaspinėliu; už jo užkištas atvirukas. Moteris 
apstulbusi žiūri į dėžutę. Pasilenkia. Abejodama paima 
atviruką ir perskaito: „Staigmena!!! Mano brangiausia-
jam Paukšteliui! Katinėlis.“ Moteris meta atviruką ant 
žemės. Į papuošalų dėžutę nė nežvilgteli. Iš aplanko iš-
sprūsta fotografijos – moteris operos spektakliuose, kon-
certų scenose.

m o t e r i s  (jau ryžtingesniu balsu). do-re-mi... do-re-mi-
fa-sol...

Moteris įjungia muzikinį centrą. Pasigirsta G. Pucci-
ni opera „Madame Butterfly“. Moteris persisveria per 
langą.

m o t e r i s .  gerą vakarą, ponios. mieloji ponia Apolonija, 
ar ne per garsiai skamba muzika? iki 23 valandos 
įstatymas nedraudžia... ir aš manau, kad klasika – 
atgaiva sielai. ir protui. taip, ir protui.

ponia laima, o kas dar, be medetkų, natūraliai ir 
efektyviai stiprina balso stygas?..

Moteris paima natas. Karštligiškai varto.
Atsikosėja ir kartu su įrašu bando dainuoti.
Suskamba kompiuterio signalas. Ekrane pasirodo vyras.

v y r a s . katinėlis jau parskrido pas savo paukštelį! kodėl 
toks liūdnas tavo veidelis? pasiilgai? tuoj apkabin-
siu savo paukštelį!

m o t e r i s .  Aš... Aš... netekau balso...
v y r a s . išsivirk raminančios arbatėlės, brangioji. koks 

man iškviesto taksi numeris?

Moteris išjungia kompiuterį. Balsu rauda.    
Skamba mobilusis telefonas. 
Moteris nekreipia dėmesio. Abiem rankomis suima rožes, 
pamerktas į vazą. Įsiduria. Aikteli. Atitraukia rankas nuo 
gėlių. Žiūri į kraujo lašą. 
Skamba laidinis telefonas.
Moteris ryžtingai ištraukia rožes iš vazos. Teškia gėles 
ant grindų.
Abiem rankomis pakelia vazą – godžiai geria vandenį.

m o t e r i s .  gerai, kad be cukraus... ir be acto...

Skamba laidinis ir mobilusis telefonai. 
Skamba arija iš G. Puccini operos „Madame Butterfly“.
Vandenį, likusį vazoje, moteris pila sau ant galvos. Užsi-
moja ir visa jėga sviedžia vazą į ant sienos kabančią afišą. 
Vyras-Hamletas ir jo „Būti ar nebūti“ nukrenta.
Pažyra stiklai.
Skamba laidinis ir mobilusis telefonai. 
Skamba arija iš G. Puccini operos „Madame Butterfly“.
Moteris, perrėkdama visus garsus, vėl solfedžiuoja.

m o t e r i s .  do-re-mi-fa-sol... do-re-mi-fa-sol...

Suskamba žadintuvas.

Laikrodis  rodo 00.00
Moteris griūdama bėga prie komodos. Visu kūnu užgula 
laikrodį, nuspaudžia žadintuvo mygtuką.
Kieme sucypia mašinos stabdžiai. Moteris lekia prie lan-
go. Persisveria, stengiasi kažką tolumoje įžiūrėti. Pasisu-
ka į kiemo gėlyną.

m o t e r i s .  ne, mūsų namuose niekas nesudužo. gal kai-
mynų vaikai žiūri kovinį filmą... buvau duše. labai 
tvankus vakaras... mieloji laima, ar galite padaryti 
štai tų gražiųjų varpelių puokštę? taip – rusmenių. 
jūs jau sakėte, kad jų lapai – mirtinai nuodingi. ne-
pamiršiu. tikrai nepamiršiu...  

Skamba arija iš Giacomo Puccini operos „Madame But-
terfly“.

2010, rugpjūtis
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žaidimas su likimu
gramofono adata suraižyti nuplikę laukai
Dievas klausosi muzikos 
diriguodamas vėjams
jie skrodžia mano skeletą kiaurai
kad vienatvę šaižiais garsais išvirpėčiau

tie akmenys galulaukėj per lengvi
kad prispaustų mane
ir nuo svorio prigimties vertę pajausčiau
 
dabar lyg vorų nuausta 
vietoj rankų kilnoju gijas
jausdama kaip kažkas mane drasko nuo veido
 
į šarmotus grumstus nusidraskiusios pėdutes 
valkataujančios katės 
kniaukdamos tupi mano kūno kertėj
vietoj pieno pasiūlau
iš akių miriadus lašų 
vietoj švelnumo 
lyžteli gyvatės lipšnus geluonis

dar neišbarstykit pelenų su ugnim
daugybę kartų ant akmens buvau galvą padėjus 
likimui nukirst 
jis tik mėgaujasi 
žaisdamas gyvenimą su manim
kartais už ūsų aš jį tampau
o kartais jis 
 

drakonas angelo sparnais
ir kelių gi žmonių gyvenimus
iš karto aš gyvenu

klykdama ant pribuvėjos rankų
jau pribuvėja esu

kregždės mano delnuos lizdus lipdydamos
atviras žaizdas moliu užkaišo
kad vaikeliams edeno sodą parodyt galėtų

kodėl skausmas šitiek turi veidų
ir visi jie kurčnebylio akim

kiek kartų bandžiau prakalbint
jų burnoj vėjas šniokštė
putas lyg bures išskleisdamas

r a s a  k u t k a i t ė

kuo daugiau skausmo
tuo šviesiau darėsi akyse
lyg būčiau ne tas kuriam skauda
o tas kuris kurčias tarp dantų vėjus prakošia

tyloje bandžiau surasti save
ežero paviršiuj atspindžio nemačiau

per daug tuštumos manyje
per daug nieko

negimusio žmogaus sapno lengvumas
man dar nepakeliamas

duok Die man aštuonias rankas
keturias galvas 
kad savyje pasimesčiau

ir nesužinočiau kuris iš jų 
nei gyventi 
nei mirti nenori
 

pažadinto sapno įsiūtis
 
regiu kaip nueini per tiltą kuris baigiasi migloje
gal ten plaikstosi baltos paklodės
glamonėjančios balandžių sparnų šešėlius
mano žvilgsnio nugludintas tavo veidas
pasislepia ramunių žiedlapių klostėse

ir išnyra tykiame upės paviršiuje
mažos žuvelės lyg mozaiką vardą dėlioja
kurį kitados pirštu vedžiojau ant stiklo
kartu su kirais mindžikavom tas pačias raides
bangų nulaižytame smėlyje

vis sutinku tą patį siluetą nueinantį niekur
vitrinų atspindžiai sugėrę tavo šešėlius
apnuogina skausmą kurį taip slepiu nuo savęs
užsilipdžius akis šaltu gatvių grindiniu
kuris nėra matęs mūsų pėdsakų

slegia tyla pilna akmenėjančio stingulio
slenkantys pirštai šiaušdami išgulėtą žolę
apčiuopia medaus kvapo prisisunkusią tavo ranką
debesies įsiutintos bitės adatom sminga į delną
daug stipriau gelia išpurtyto sapno geluonis
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esu ne mano sapnas

užmigau kiaurom akim nukritus į pievą
sapnuose usnys dilgino gomurį
rankos nuo skausmo sudrėko

tarsi grobuonies žiotyse pakabinta
siūbavau it valtis be irklų

tai išmesdavo
tai vėl sugaudavo
nežinojau kurioj vietoj vėl susmeigs 
nusmailintus durklus

kūnas vartėsi lyg knygos puslapiai

nebesupratau kur mano ribos
kur aš prasidedu
ar kažkur baigiuosi

o gal šis skausmas ne mano
ir tie pagaugai ant venų
ir tos perpjautos balso stygos ne mano

gal iš tikrųjų 
esu tik drugelio sapnas
kuriame laižydamas skausmą
jis virsta žmogum
 

paliūdėjimas

tarsi saulėgrąžos sėklą išlukštenk mane 
nuo veriančio liūdesio 
vienatvės lietūs upėmis bėga per veido stiklą
mintis nuplukdydamos į miesto šulinius

nieko nelieka
pradingusio šešėlio kraikas dūmėja sniege

paimk mane iš čia tarsi vėduoklę 
iš Dievo rankų nukritusią
išnešk kuo toliau nuo smelkiančio šalčio
geliančio stingulio

nors savo sapne atrask man dar vietos 
pabūti prasmingai
nes daugiau nieko
nieko neliko dėl ko dar verta čia pasilikti

gyvenimas šalia gyvenimo
žaibo pirštu praplėšti rūbai apnuogino kelią 
kuriuo keliavo šimtai vienuolių ir prostitučių 
liepų kvapas lyg šydas slėpė jų veidus
kojos maudėsi pėdų suvelto žvyro dulkėse

visi kas stebėjo jas negalėjo suprasti 
kuo skiriasi nuodėmė nuo nekaltybės
aštria šviesa nurėžtas vakaro skliautas 
ir kruša išbyrėjusios į pragarą sėklos

iš jų išdygę aistringų mergaičių pulkai
baltos suknelės lyjant lietui tirpo kaip cukrus
kūnus šildė apgaubusios tamsiais apdarais
prikimšti rankogaliai varvančio sapnų sniego

nežinia kas nuskynė saulėgrąžos žiedus
juodos pavargę avelės žvyro pievose 
varpelių garsai pasiklydę vis blaškosi tyruose
jų delnuose – nusitrynusi gyvenimo linija
 

rytas
taip kasryt
pabundu lyg niekur nieko

lyg iš tikrųjų turėčiau čia būti

kažkieno tvarinys 
gulintis sniego baltumo beprotnamy 

pūkų pilnas kambarys
gal būtent čia 
visiems nuo sparnų plunksnas nuplėšo

motina vaikšto 
ištraukia rakštis iš akių
turbūt kad miglos mažiau liktų

vis tiek būna akimirkų kai atrodo
kad dar galėčiau pakilti
tarsi kasryt būčiau išspjaunama 
šlapiais sparnais iš įsčių 

bet krentu
link tos duobės 
(nes dar akliems plunksnas nuplėšo)
ir kasryt vis labiau žemė prasiveria
deginamų lapų kvapas vis artimesnis
ir sniego baltumas jau nebeakina

tik žiūriu kiauru žvilgsniu žemyn
ir net nebelaukiu

vis tiek pasirodys
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henrikas ibsenas 1890-aisiais padovanojo pasau-
liui šedevrą – pjesę Heda Gabler, vieną labiausiai 
jaudinančių, nepavaldžių laikui ir lig šiol iki galo 

neperprastų pasaulinės dramaturgijos kūrinių. prieš su-
kurdamas Hedą Gabler, į septintąjį dešimtmetį įkopęs h. 
ibsenas buvo jau pasiekęs šlovės viršūnę: vokietijoje, ita-
lijoje, Anglijoje, rusijoje, skandinavijos šalyse garsiausių 
aktorių buvo vaidinami Lėlių namai (1879), Šmėklos (1881), 
Laukinė antis (1884), Moteris iš jūros (1888) – spektakliai, 
kuriuose pagrindinių veikėjų charakteriai gvildenami 
psichologiniais ir socialiniais aspektais. nepralenkiamas 
sceninių istorijų meistras, drąsiai suderinęs kūryboje me-
ninius simbolizmo ir kritinio realizmo pagrindus, demo-
kratas ir patriotas h. ibsenas savo talento galia pavertė 
gimtąją norvegiją literatūriniu pasaulio centru, o juk iki 
1905 metų šalis nė neturėjo nepriklausomybės – buvo 
sudariusi uniją su švedija, o rašytinė norvegų kalba imta 
vartoti tik XiX amžiuje (anksčiau oficiali kalba buvo 
danų). ir vis dėlto osle (iki 1923 m. – kristianija) XiX a. 
buvo universitetas (įkurtas 1811 m.) ir mokslo ir literatū-
ros akademija (įkurta 1857 m.), tad, matyt, neatsitiktinai 
du iš trijų jaunų vyrų (pagrindinių Hedos Gabler persona-
žų) – mokslininkai, akademinės bendruomenės nariai, o 
trečias, asesorius brakas – teisininkas.

gyvenantys jūrinio subarktinio klimato sąlygomis, 
ilgai ir atkakliai kovoję dėl valstybės nepriklausomybės 
ir tautinio tapatumo, dažniausiai inteligentijos atstovai – 
tokius garsaus dramaturgo tautiečius mes paprastai ma-
tome jo pjesėse. „norvegijos valstietis niekada nebuvo 
baudžiauninkas, – pastebėjo kadaise f. engelsas. – iš 
čia ypatingas ibseno herojų laisvės jausmas.“ jų sielos 
peizažas – miesto krantinės vaizdas iš jūros, kažkur ju-
dančios žmonių, nugrimzdusių į savo vidinį pasaulį, 
figūros – atvaizduotas elegiškoje sauliaus chlebinsko 
iliustracijoje h. ibseno Dramų leidinyje (Vaga, 1978). su-
prasti tautinį norvegijos žvejų charakterio koloritą pa-
deda ir itin prasmingas realistinės krypties tapytojo ch. 
krohgo (1852–1925) paveikslas Žvilgsnis į žemėlapį: du 
žvejai, kurių akys dar nelabai priprato prie spausdinti-
nių ženklų, nepaisydami supimo, bando pagal žemėlapį 
nustatyti tolesnį savo valties kelią – ir galima neabejoti: 
jie pasieks tikslą! taip ir Heda Gabler veda nauju, anks-
čiau h. ibseno herojams nežinomu keliu į viršūnę, kurią 
pasiekęs ir „apsikaišęs galvą vynmedžio lapais“ kūrėjas 
gali pasakyti apie savo gyvenimo knygą: „tik joje visa 
tiesa. joje esu aš pats.“

kad ir koks platus būtų Hedai Gabler būdingas idėji-
nis poleminis laukas, pjesės veiksmas vyksta uždarame 
kameriniame būste – jaukioje, „puošniai ir skoningai“ 
(kaip remarkoje nurodo autorius) įrengtoje pagrindinės 

ta t j a n a  B a l t u š n i k i e n ė

neįminta moters paslaptis

veikėjos svetainėje. jauna ponia heda tesman, velionio 
generolo hablerio duktė, ką tik grįžo iš povestuvinės ke-
lionės po Austriją ir italiją. laiške maurice’ui prozorui, 
rusų diplomatui ir ibseno pjesių vertėjui į prancūzų kal-
bą, dramaturgas detaliai aiškino, jog, įrašęs į kūrinio pa-
vadinimą mergautinę veikėjos pavardę, jis norėjo pabrėž-
ti, kad heda kur kas labiau yra savo tėvo duktė nei vyro 
žmona. ne veltui į dekoracijų aprašymą įtrauktas virš so-
fos kabantis „gražaus senyvo vyro su generolo munduru 
portretas“ – heda gerbia velionį tėvą (apie motiną pjesėje 
nėra nė žodžio), kuris tikriausiai anksti palaidojo žmoną 
ir vienintelę gražuolę dukrą auklėjo kaip berniuką: išmo-
kė ją joti ir valdyti ginklus, net kaip palikimą paliko jai du 
pistoletus. o hedos vyras, jaunas mokslininkas, kultūros 
istorikas jorgenas tesmanas – ramus kabinetinis žmogus, 
rašantis „apie brabanto namų pramonę viduramžiais“ 
(hedai tai yra nepakenčiamai nuobodi tema); jam, deja, 
skirtas visų nuoširdžiai mylinčių, bet beviltiškai nemyli-
mų klasikinės literatūros vyrų likimas.

jorgenas tesmanas ir jį išauklėjusios geros senos 
tetulės, pagal ibseno sumanymą, yra absoliuti hedos 
priešprieša, visiška svetimybė jos prigimčiai. o suvokti 
šią prigimtį nėra paprasta, nes pagrindinės veikėjos vaiz-
das sukurtas pagal sudėtingą dramaturginį kontrapunk-
tą. romantinis jos dėmuo, be abejo, remiasi osiano po-
etika: iii amžiaus keltų dainius, kurio vardu rašęs škotų 
poetas jamesas macphersonas (1736–1796), įamžino du 
pagrindinius asmeninius motyvus – jausmingumą ir pra-
eities didybės ilgesį; jie ibseno dramoje akivaizdūs. gero-
kai ankstesnės istorinės pjesės apie X amžiaus vikingus 
Helgelando karžygiai (1856) veikėja lankininkė jordis tra-
giromantinio charakterio ir likimo atžvilgiu galėtų būti 
laikoma hedos gabler pirmavaizdžiu. šias socialines 
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ir etines ibseno kūrybos prasmes patikslina modernių 
prancūzų autorių mintys – pavyzdžiui, simone de beau-
voir, apie ibseno veikėjas pasakiusios: „moteris išsaugo 
savo pasaulio viziją“ (Antroji lytis), arba maištautojo pa-
radoksininko frédérico beigbederio, kuris savo romane 
apie rusiją Gelbėkit, atsiprašau (2007) rašo: „tam, kad at-
keršytų už ištisus vyrų dominavimo amžius, jos (mote-
rys – T. B.) troško mūsų nelaimės, norėjo mus išdresuoti, 
prijaukinti, netgi įkalinti.“ emocinį, psichologinį Hedos 
Gabler turinį taikliai paryškina jeano giraudoux mintis: 
„tragedija juk iš esmės yra meilės troškimas, tai godus, 
pašėlęs meilės ieškojimas.“

šie j. giraudoux žodžiai galėtų atskleisti vidinę, es-
minę hedos įvaizdžio prasmę, kurios pagrindą sudaro 
sena, bet, kaip pasirodo, neišnykusi jos meilė talentin-
gam rašytojui ir filosofui, jos minčių valdovui eilertui 
liovborgui. Asmenybės mastu, dvasine (o ir siužetine) 
reikšme jis vienintelis pjesėje prilygsta hedai. trejus me-
tus jie buvo išsiskyrę, tačiau niekas, net hedos santuoka 
negali sutrukdyti lemtingo jų susitikimo. reaguodamas į 
mylimosios šauksmą (hedos pavedimu tesmano išsiųs-
tą rašytinį kvietimą) eilertas atskuodė į miestą iš pro-
vincijos užkampio, kur auklėjo garbaus fogto vaikus ir 
net – šioje „kūrybinėje emigracijoje“ pasidavęs jį įsimylė-
jusios fogto žmonos teos elvsted įtakai – parašė mokslinį 
veikalą apie kultūrines ateities jėgas (šios knygos ran-
kraštis daugeliu atžvilgių nulems tolesnių įvykių eigą). 
vėlesnėse ibseno pjesėse irgi pasitaiko lemtingų meno 
kūrinių: dramoje Statytojas Solnesas (1892) – tai architek-
tūros objektas, – „pilis su aukštu bokštu, kuri turi stovėti 
ant aukšto kalno ir būti matoma iš visur“, – tapęs solne-
so žūties ženklu ir vieta; dramoje Kada mes iš numirusių 
prisikelsime (1899) – tai skulptoriaus rubeko sukurtas še-
devras Prisikėlimas iš numirusių. tokios simbolinės kūri-
nio ir jo kūrėjo vienybės įvaizdis išliko iki XXi amžiaus. 
šiuolaikinio ispanų rašytojo carloso ruizo zafóno ro-
mane Vėjo šešėlis (2001) puikiame barselonos peizaže, bet 
slegiančioje frankizmo atmosferoje vyksta į vaiduoklių 
pasaulį išėjusio rašytojo ir sudegintos jo knygos drama. 
o negailestingai nuoširdžiame mūsų dienų amerikiečių 
rašytojo michaelo cunninghamo romane Vaikų Kryžiaus 
žygis – antroje trilogijos apie vaikus teroristus Dienų pa-
vyzdžiai (2005) dalyje – matome įžymų amerikiečių poetą 
Waltą Whitmaną ir jo gyvenimo knygą Žolės lapai (1855), 
kurioje įprasminta didi aiški ateities vizija kaip ir Hedos 
Gabler veikėjo eilerto liovborgo knygoje.

pasirodžius scenoje šiam, manyčiau, reikšmingiau-
siam ir patraukliausiam ibseno dramaturgijos persona-
žui, šalia dviejų osiano motyvų (aistros ir praradimo) 
pasirodo ir ryžtingai prabyla trečia tema: intelektualinio 
išskirtinumo, teisės priklausyti ypatingų, nepriklauso-
mų, talentingų žmonių ratui, kurių vidinis pasaulis toks 
turiningas, sudėtingas, neperprantamas, kad norom ne-
norom užvaldo ir keičia juos supančių paprastų žmonių, 
kurių literatūriniai charakteriai ibseno kūriniuose klasi-
kiškai išbaigti, suprantami, net tipiški, jausmus bei gy-
venimus. eilertą liovborgą visi aplink myli ir vertina: ir 
hedos vyras tesmanas, kuriam liovborgas nuoširdžiai 
užleidžia teisę gauti paskirimą, t. y. akademinę subsidi-
ją, ir dėkingos tesmano tetos, ir ciniškas, apdairus, savo 

ketinimų dėl hedos turintis asesorius brakas, draugiškai 
kviečiantis eilertą „į bernvakarį“, ir kažkokia nesceninė 
dainininkė freken diana, kurios salone liovborgas – gei-
džiamiausias svečias, ir be proto jį įsimylėjusi tea, visiš-
kai pamiršusi vaikus bei vedybinio gyvenimo pareigas.

labiausiai, aišku, eilertą myli besikankinanti heda, 
pažinusi jį dar prieš ištekėdama – tuomet jis lankydavo-
si generolo gablerio namuose, ir kol garbus šeiminin-
kas savo fotelyje ramiai skaitė laikraštį, dukrelė kitame 
tos pačios svetainės kampe širdingai šnekučiuodavosi 
su jaunu bohemišku filosofu. tai buvo „kažkokia graži, 
patraukli, drąsi, slapta bičiulystė... apie kurią ničniekas 
nežinojo“. staigus išsiskyrimas (ką tada pasakė ar pa-
darė eilertas, galima tik spėlioti, bet heda net ketino jį 
nušauti!), ilgas gyvenimas skyrium vienas nuo kito, kai 
geruoju angelu eilertui tapo fogto žmona tea, leidžia ib-
senui vėl susitikusius hedą ir liovborgą pastatyti vieną 
prieš kitą lyg dvikovininkus. jų dialogai – trumpi, daug 
slepiantys potekstėje (čia ibsenas atrodo panašus į kiek 
vėlesnį e. hemingway’ų), spinduliuojantys gyvu, kartais 
žodžių prasmei prieštaraujančiu jausmu – primena aršų 
susišaudymą. beje, tokių dialoginių kulminacinių scenų 
(pokalbių tête-à-tête) tik dvi: susitikimas ir – dabar jau ga-
lutinis – atsisveikinimas. štai susitikimo fragmentas:

l i o v b o r g A s . heda gabler ištekėjusi? ir dar už 
ko... už jorgeno tesmano!
h e d a . taip, taip jau yra.
l i o v b o r g A s . heda, heda, kaip tu galėjai šitiek 
nusižeminti?
h e d a . nė žodžio apie tai!
Atsisveikinant eilertas, praradęs savo filosofinį trak-

tatą apie ateitį, įgyja jo sielai ir pasaulėvokai būdingo 
poetiškumo, apie kurį kadaise rašė lukrecijus: „...moky-
mą mūsų pagardinti saldžiu poezijos medum“, tačiau ir 
medus kartais būna kartus:

h e d a . o kokiu keliu dabar eisite?
l i o v b o r g A s . jokiu. <...>
h e d a . paimkite ką nors iš manęs atminimui (grįžta 
prie jo nešina pistoletu).
l i o v b o r g A s . šitą? šitą atminimui?
h e d a . Ar pažįstate pistoletą? kartą jis buvo nu-
kreiptas į jus.
l i o v b o r g A s . o kad tuomet būtumėte jį paspau-
dusi.
h e d a . na! dabar jūs paspauskite!
l i o v b o r g A s . dėkoju jums.
Aistros tragedija – abipusio jausmo beviltiškumas – 

ir veiksminiu jos epicentru tapęs liovborgo knygos ran-
kraštis, slapta sudegintas viskuo nusivylusios hedos, 
implikuoja jųdviejų žūtį: nors ir skyrium, jie žūsta tą 
pačią dieną ir abu nuo kulkų iš tų dviejų dvikovinių ge-
nerolo gablerio pistoletų (tai pranašiškiausias ir krau-
piausias daikto įvaizdis ibseno pjesėse).

A. čechovo dramaturgijos žinovas hedos sudegintą 
knygą galėtų prilyginti dėdės vanios šūviui į serebria-
kovą (Dėdė Vania), o jos savižudybė, asesoriui brakui 
šaukiant: „gailestingasis dieve... juk šitaip nedaroma!“, 
pagal tragišką prasmę atitinka treplevo savižudybę Žu-
vėdroje (abi – prieš pat nusileidžiant uždangai).



80NAUJOJI ROMUVA, 2010, NR. 3 (572) 

hedos gabler – dailios išvaizdos ir nepriekaištingų 
manierų, tačiau šaltos, valdingos, iš prigimties maiš-
tingos ir aikštingos moters – charakteris labiausiai atsi-
skleidžia akimirkomis, kuriomis, pasak s. zweigo (beje, 
novelėje Amok aprašiusio panašią moterį), „pasitaiko to-
kių staigių, tokių audringų aistros išsiveržimų, kai visi 
pragyventi metai, visa neišeikvotų jėgų našta iš karto 
užgriūva žmogų“ (v. petrausko vertimas). itin reikš-
mingi finaliniai hedos žodžiai: „vadinasi, aš nelaisva. 
verčiau mirti!“ prieš mirdama, prisimindama eilertą ir 
atsisveikindama su gyvenimu, heda skambina fortepijo-
nu linksmą šokį – galbūt nuostabų Halingą, vieną iš tų, 
kuriuos sukūrė e. griegas, suteikęs muzikinį apipavida-
linimą ibseno Perui Giuntui.

hedos gabler vaidmuo – lyg magiškas deimantas, ku-
rio briaunos atspindi įvairiausius moters ir meno pa-
saulių niuansus. jis skirtas, be abejo, ypatingo talento 
aktorėms.

viena garsiausių hedos vaidmens atlikėjų – suomių 
aktorė ida Alberg (1905), gyvenimo pabaigoje žavėju-
si peterburgo teatrinę publiką. 1925-aisiais kine hedą 
sukūrė danų aktorė Asta nielsen, taip pat išbandžiusi 
save tragiškuose nastasijos filipovnos (f. dostojevskio 
idiotas) ir katerinos (A. ostrovskio Audra) vaidmenyse. 
daug metų hedos vaidmuo puošė italų aktorės eleono-
ros duse (1858–1924) repertuarą – legendinė aktorė ib-
seną vadino savo geruoju genijumi.

1899 metais maskvos dailės teatro scenoje hedos 
gabler vaidmenyje pasirodė marija Andrejeva, liovbor-
gą vaidino konstantinas stanislavskis, kurį, pasak anų 
metų kritiko n. efroso, „supo genialumo aureolė“. sta-
nislavskis buvo tiesiog šio spektaklio siela, ir tai, matyt, 
nulėmė tam tikrą rusišką, romansišką vaidinimo pradą.

Įdomu, kad asmeniniame garsiųjų hedos vaidmens 
atlikėjų gyvenime ypatingą vaidmenį suvaidino įžymūs 
menininkai: eleonora duse buvo įsimylėjusi rašytoją 
gabriele d’Annunzio, mariją Andrejevą gilūs dvasiniai 
santykiai siejo su maksimu gorkiu, Astos nielsen vyras 

peteris urbanas gadas buvo režisierius, kuris vienas pir-
mųjų realizavo plastinę portretinio kino kadro išraišką.

juozo miltinio spektakliuose panevėžio dramos tea-
tro scenoje hedą gabler vaidino eugenija šulgaitė (1957) 
ir dalia melėnaitė (1972). šie novatoriški, intelektualūs 
spektakliai visiškai atitiko teorinį j. miltinio postulatą: 
„iki ibseno aktorius galėjo būti bemokslis. <...> bet mes 
nebegalime grįžti į XiX amžių. dabar dramaturgai yra 
labiau išprusę ir tą naštą uždeda aktoriui.“

tūkstantmečių sandūroje kauno dramos teatre ib-
seno dramą savitai interpretavo gintaras varnas – 2000-
aisiais už Hedos Gabler režisavimą jam buvo įteiktas 
Kristoforas. už hedos vaidmenį buvo apdovanota aktorė 
jūratė onaitytė. tesmaną g. varno spektaklyje vaidino 
per anksti mus palikęs robertas vaidotas (1954–2007), 
papildęs klasikinį vaidmenį gyvuoju postmodernistiniu 
išpažinimu ir saviironija. spektaklis buvo vaidinamas 
nestandartinėse erdvėse: scenografės jūratės paulėkaitės 
dekoracijų pagrindą sudarė ilgas stiklinis koridorius su 
metaline užtvara, palei kurią grėsmingai liepsnojo išmė-
tyti liovborgo rankraščio lapai ir desperatiškai blaškėsi 
galingų aistrų draskoma, išdidi ir pasmerkta heda, ne-
paprastai išraiškingai ir elegantiškai aprengta kostiumų 
dailininko juozo statkevičiaus.

jūratė onaitytė, pelniusi publikos pripažinimą dau-
geliu itin sudėtingų vaidmenų, pavyzdžiui, hildės ibse-
no dramoje Statytojas Solnesas (rež. j. vaitkus), A. puipos 
filmuose Moteris ir keturi jos vyrai, Ir ten krantai smėlėti, 
g. padegimo spektakliuose Kreditoriai (A. strindbergas), 
Mūsų miestelis (t. Wilderis), hedos gabler vaidmenyje 
pademonstravo tikrą meistriškumo ir įkvėpimo stebu-
klą. Įstabios aktorės intonacijos, grakšti plastika apnuogi-
no giliausias ibseno herojės jausmų paslaptis, nenumal-
domą jos tiesos ir laisvės troškimą ir išryškino tragišką 
išvadą, kad jos įgyjamos tik paaukojus gyvybę.

g. varno Heda Gabler buvo vaidinama osle ir ten 
lietuviškajai hedai – jūratei onaitytei – buvo skirti au-
dringi didžiojo ibseno tėvynainių plojimai.

iš rusų kalbos vertė A n d r i u s  k o n i c k i s

marija Andrejeva, eugenija šulgaitė su donatu banioniu ir jūratė onaitytė
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Gyvenimas man svarbesnis už literatūrą1. ši patetiška 
frazė esmingai apibrėžia jurgio kunčino kūrybos 
suvokimą ir jos specifiką. didžiąją jo tekstų dalį 

sudaro žmogų supanti kasdienybė, kurią paversdamas 
tekstu jis žaidžia trindamas ribą tarp gyvenimo ir litera-
tūros. j. kunčinas nesiekia nieko pamokyti, pateisinti, at-
skleisti ar įteigti, jam literatūra yra gyvenimo būdas, toks 
mąstymas2. svarbiausia jam fiksuoti. o fiksuoja ir vaiz-
duoja jis vis tą patį socialinį sluoksnį, iš kurio ir pats buvo 
atėjęs, – bohemą. pasak literatūrologės jūratės sprindy-
tės, j. kunčiną galima vadinti „pirmuoju aistringu ir at-
lapaširdžiu vilniaus menininkų bohemos bardu“3.

1997 metais pasirodęs j. kunčino romanas Blanchisse-
rie, arba Žvėrynas–Užupis iš karto sulaukė didžiulio skaity-
tojų ir kritikų susidomėjimo. šį romaną j. kunčinas parašė 
po pripažinimą jam atnešusio romano Tūla (1993) siekda-

J u s t i n a  D a i l y D y t ė

Jurgio Kunčino bohema

mas dar labiau išjudinti literatų bendruomenę, provokuo-
ti, apnuoginti šiandieninį lietuvio mentalitetą, demitologi-
zuoti ir iš naujo mitologizuoti žvėryno ir užupio bohemą. 
Autorius, apgyvendinęs savo veikėjus fantasmagoriškoje 
fikcijos erdvėje, pasakoja kandžią ir groteskišką istoriją 
apie tuometinę lietuvą ir jos visuomenę.

pažvelkime į j. kunčino vaizduojamą bohemą iš mi-
chailo bachtino „karnavalizmo“ teorijos perspektyvos, 
aptarkime bohemos raišką socialinio vaidinimo, karna-
valizmo aspektu. m. bachtino teorija yra itin patraukli ir 
įdomi, deja, lietuvoje ji nedažnai taikoma analizuojant 
lietuvių literatūros kūrinius. Apie menką šios teorijos 
populiarumą iškalbingai byloja ir faktas, jog iki šiol nėra 
pagrindinio m. bachtino kūrinio rabelais ir jo pasaulis 
(1965) vertimo į lietuvių kalbą. šioje studijoje rusų teo-
retikas tyrinėja viduramžių karnavalinės kultūros feno-
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meną remdamasis renesanso rašytojo françois rabelais 
darbais. pagrindinis motyvas, kuris paskatino bohemos 
reiškinį j. kunčino romane nagrinėti pasitelkus „karna-
valizmo“ teoriją, yra karnavalo „gyvenimo atvirkščiai“ 
logika. šios logikos vedini gyvena ir j. kunčino vaiz-
duojami bohemiečiai: apverčia kategorijas, aukšta ir žema 
sukeičia vietomis, peržengia visus tabu, pabėga nuo soci-
alinių draudimų ir įtampų, vadovaujasi instinktais, troš-
kimais ir aistra. pasak kultūrologo eugenijaus Ališankos, 
karnavale geriausiai atsiskleidžia chtoniškoji paradigma, 
kuri aiškiai matoma ir bohemos naratyve. bohema yra 
stichiška, gaivalinga, energinga, žaisminga, bet drauge 
transgresyvi, destruktyvi, chaotiška, linkusi į kraštuti-
numus. jos gyvenime pilna erotinio siautulio, teigiančio 
gyvenimo pradmės galias. taigi bohema yra išdygusi iš 
itin žemiškos terpės, iš chtoniškųjų gelmių, kur viešpa-
tauja dionisiškasis logos, kurio esmė – peržengiant visas 
ribas atgauti vienybę su kosmosu ir pačiu savimi. bohe-
ma teigia patį gyvenimą, o šis atrandamas ekstazėje ir 
ekstatinėje meilėje. m. bachtinas teigia, jog bohema šiek 
tiek išlaikė karnavališką atmosferą, tačiau čia labiau ma-
toma jos degradacija ir suvulgarinimas4. nepaisant to, į 
bohemos reiškinį žvelgiant iš karnavalo logikos perspek-
tyvos, tampa daug lengviau apibrėžti sunkiai pagauna-
mą fantasmagorijų pasaulį, kuriame j. kunčinas įkurdina 
vaizduojamą bohemą.

karnavalas visų pirma yra „gyvenimas atvirkščiai“, 
„pasaulis priešingai“ (monde à l’envers), gyvenimas, iš-
stumtas iš įprastų normų. tai – šventė, per kurią ne kar-
navalo metu galioję įstatymai, draudimai, apribojimai, 
hierarchinė tvarka, įprasti socialiniai santykiai yra atšau-
kiami. pagrindinis karnavalo akcentas, atskleidžiantis 
karnavalinės pasaulėjautos esmę – „juokdariškas karna-
valo karaliaus apvainikavimas ir nuvainikavimas“5. šis 
apeiginis vyksmas simbolizuoja gimimą, pasikeitimą ir 
atsinaujinimą – sunaikinama, nužeminama tam, kad 
būtų galima atgimti iš naujo. tai kismo ir atsinaujimo 
šventė – šiuo ambivaletiškumu pagrįsta visa karnava-
lo logika. Ambivalentiškas karnavalo juokas leidžia tai, 
kas nėra leidžiama rimtai; jis nugali visas baimes, leidžia 
peržengti ribas ir tabu; per juoką atskleidžiama neoficiali 
tiesa ir suteikiamas kitoks žvilgsnis į pasaulį6. žmonės 
išreiškia savo kritiką, nepasitikėjimą oficialiąja valdžia, 
tikėdamiesi pasaulio tvarkos pokyčių. visa yra paneigia-
ma, t. y. nuvainikuojama, tam, kad kritikuojamas objek-
tas atsinaujintų ir taptų tobulesnis.

pagrindinis bohemiškasis romano Blanchisserie... 
personažas nėra patenkintas esamo pasaulio tvarka ir 
prie jos besitaikančia visuomene. jis gyvena pagal kito-
kį, karnavalinį, pasaulio modelį, taip tarsi išreikšdamas 
pasyvų protestą prieš pasaulį, kuris neatitinka jo idealų, 
ir išlaiko autonomiją „normalios“ visuomenės atžvilgiu. 
jau nuo pirmųjų romano epizodų matyti herojaus kito-
niškumas. Į ramų sereikiškių parką jis ateina basas, krau-
juotas – herojaus išvaizda tarsi implikuoja konfliktą su 
ten vaikštančiais docentais, magistrais, bakalaurais, meno 
žmonėmis ir vaikais. žinodamas, jog nepritampa prie ten 
esančiųjų, jog būti girtuokliu, neturėti namų, išsilavinimo 

„normalioje“ visuomenėje yra nepriimta, jis mėgaujasi 
vien galimybe būti atstumtam šios visuomenės dalies. 
Apie jo kitoniškumą liudija ir sąmoningai pasirinktas 
socialinis ir kultūrinis statusas, jis – intelektualus valka-
ta. šis ambivalentiškas karnavalo mezaliansas sujungia 
intelektualo gyvenimą, siejamą su aukštosiomis vertybė-
mis, ir valkatos gyvenimą, siejamą su tuščiomis, niekin-
gomis, žemomis vertybėmis. skirtingi vertybiniai poliai, 
besipinantys herojaus asmenybėje, taip pat byloja apie jo 
neapibrėžtumą ir nuolatinį formavimąsi.

nepasitenkinimas duota esamybe tampa akstinu ir 
transgresyviam jo elgesiui, kuris ryškiausiai atsisklei-
džia santykiuose su moterimis. pagrindinio veikėjo 
požiūris į moterį yra vien erotinis. erotizmas sudaro 
chtoniškojo pasaulio branduolį, kuris geriausiai išryš-
kėja karnavalo dimensijoje. per karnavalą apverčiamos 
kategorijos, aukšta (upper stratum) ir žema (lower stratum) 
susikeičia vietomis7. Į pirmą vietą iškeliama tai, kas bū-
dinga materialiajam kūnui, šiuo atveju seksualinis gy-
venimas. per jo veiklos sritis nusileidžiama prie žemės, 
kuri savo esme įkūnija vaisingąjį pradą. taip panaiki-
namos kūno ir pasaulio ribos, formuojasi groteskinis 
kūnas. jis yra kosminis ir universalus, susiliejantis su 
įvairiomis gamtos stichijomis: kalnais, upėmis, salomis, 
žemynais. 

su moterimis romano herojus bendrauja ne kaip su 
lygiavertėmis pašnekovėmis, jo gyvenime jos atlieka tik 
instrumentinį, pagalbinį vaidmenį. tačiau dažniausiai 
ne herojus renkasi moteris – jos pasirenka jį. taigi mo-
terys iškyla kaip aktyvaus seksualinio prado įkūnytojos, 
o tai byloja apie chtonišką jų prigimtį. kai bohemiškasis 
veikėjas sereikiškių parke pasiūlo studentei bul bul iš-
gerti alaus, ji atsako: „Aš visai nenoriu alaus, aš noriu“. 
linkęs į transgresyvias patirtis, jis, žinoma, ima tenkinti 
šios moters aistras: „gerai, onega, kad tu nematai, kaip 
marija bul bul, padangėje baltuojant trims kryžiams, 
brenda per bangas, brenda vienais mėlynais aukštyn 
sukeltais trauzais... nežiurėk taip baisiai, kaip susipina 
mudviejų rankos ir kojos, ir neklausyk, ką kiauksi tavoji 
kojotė – ji ką tik išlaikė dar vieną egzaminą!“8 prancū-
zų filosofas michelis foucault teigia, jog su transgresija 
mes susiduriame erotikos ir seksualumo sferoje, kuri 
„chtoniškajame vaizdijime tampa šventumo patyrimo 
įrankiu“9. šis pastebėjimas – lyg aliuzija į biblinį moty-
vą: žengiantį per vandenį jėzų karnavalizuotame roma-
no pasaulyje pakeičia erotiškoji bul bul, pavirtusi ma-
rija bul bul ir brendanti per bangas tenkinti gamtiškųjų 
geidulių. matome, kaip erotizmas įgyja religinį pobūdį. 
(Įdomus faktas, jog toks erotinio ir religinio pasaulių 
sumaišymas nurodo vieną seniausių karnavalo parodi-
jų funkcijų, kai bažnyčios institucija buvo išjuokiama, 
nužeminama tam, kad po karnavalo žmonės į bažnyčią 
grįžtų dar labiau tikintys10.)

bohemos gyvenimo filosofijos pagrindą sudaro chto-
niška pasaulėjauta ir iš jos kylantis gyvenimo geismas, 
pradmės galių teigimas bei cikliškas laiko suvokimas. 
bohemiškojo herojaus klajones po miestą antroje romano 
dalyje Grand Trix pakeičia klajojimas per laiką, išsitęsusį 
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iki septynių šimtų metų, lydimas nuolatinio herojaus ir 
grand trix mirčių–atgimimų rato. karnavale laikas yra 
cikliškas, nes čia žmogus niekada nėra baigtinis ir kiek-
viena mirtis žada naują atgimimą. tačiau herojui tokia 
egzistencija prilygsta buvimui kalėjime, iš kurio nėra išė-
jimo: „...žmogus nėra kvailas, jis supranta, kad bet koks 
bėgimas yra bėgimas į niekur, tad ir tenkinasi gyveni-
mo iliuzija, apsimeta nieko nepastebįs...“11 viskas tampa 
tik savęs apgaudinėjimu bandant suteikti kasdienybei 
prasmę, kurios iš tikrųjų nėra. tačiau čia iškyla moters 
figūra, kuri veikėjui tampa materija, padedančia ištrūkti 
iš šio samsaros rato.

moteris, būdama chtoniškojo pasaulio atstovė, šia-
me romane vaizduojama kaip mažiausiai pasidavusi 
civilizacijos įtakai ir labiausiai išlaikiusi natūralumą, 
prigimties grynumą. toks moters paveikslas iškyla dėl 
ypatingo jos santykio su gamta, kuri karnavalizme, kaip 
ir moteris, siejama su lower stratum. moteris tapatinama 
su gamta, su kuria herojus siekia susilieti, kitaip sakant, 
moteris yra kaip būtinasis tarpininkas, kaip galimybė 
priartėti prie chtoniškosios žemės, susilieti su gamtos 
gyvybe ir tapti vieningo kosmoso dalimi. bohemiška-
sis romano personažas yra pavargęs nuo dirbtinės vi-
suomenės, jis jaučia nostalgiją pirmykštei ir natūraliai 
žmogaus egzistencijai: „kaip jis (žmogus – J. D.) iki šiol 
tebetrokšta būti natūralus ir grynas – be konservantų ir 
priemaišų! kaip norėtų nusilengvinti ten, kur jį prispiria 
pati gamta, nuskinti moterį ar žiedą tada, kai šito reika-
lauja dievo sutvertas ir jo valia funkcionuojantis vyro 
organizmas. deja, deja! jis pats sau užsibrėžė neper-
žengiamą draudimų ratą.“12 taigi civilizuotas žmogaus 
būvis tėra priedanga, tik kaukė, po kuria tūno tikroji – 
gyvuliškoji – žmogaus prigimtis. žmogus pats sau nusi-
brėžia draudimų ir apribojimų ratą, tačiau galbūt mielai 
pasiduotų tikrajai prigimčiai. bohemos ambivalentiš-
kumas ir yra tai, jog ji bando suderinti nesuderinamus 
dalykus – dirbtinę, apribojimų sukaustytą visuomenę ir 
natūralią, laisvą žmogaus prigimtį. taip konstruojama 
utopinė socialinė terpė. kyla natūralus klausimas, ar 
žmogaus egzistencija visuomenėje galima tik su kultūri-
nėmis kaukėmis. Ar tuos, kurie yra be jų, galima laikyti 
nepilnaverčiais visuomenės dalyviais?

postmodernizmo teoretikas i. hassanas dabartinį 
pasaulį sieja su chaosu, kurio priežastimi laiko netikė-
jimą anksčiau egzistavusiomis vertybėmis ir visuminio 
pasaulio vaizdo išnykimą. j. kunčino personažas protes-
tuoja prieš pačią civilizaciją, kuri žmogų aprūpino pato-
gia buitimi, bet mainais už tai pasisavino patį žmogų. jis 
pradeda gėdytis savo žmogiškumo – tai atskleidžiama 
išryškinant materialaus kūno atliekamas funkcijas: sek-
sualinį gyvenimą, valgymą, gėrimą, tuštinimąsi, bezdė-
jimą ir kita. dėl to karnavalistiniame romano pasaulyje 
tampa normalu, kai zepas išganytojas prie kitų žmonių 
ima bezdėti ar oficialus lietuvos respublikos pareigūnas 
jogaila Anusas, atėjęs į herojaus namus, nustumia tašą 
į užkrosnį, o ten netikėtai jos kelnaitės atsiduria jo ran-

kose. karnavale tokio materialaus kūno sureikšminimas 
nėra negatyvus ar primityvus, taip siekiama atkreipti 
dėmesį į tai, ko mes nebetekome – į ryšį su savo kūnu, 
su pačiu savimi ir su gamta.

Alkoholis bohemos gyvenime užima itin svarbią 
vietą. visų pirma dėl jos atstovų polinkio į ekstaziškas 
patirtis. tačiau karnavalo pasaulyje jo vartojimas įgy-
ja papildomą reikšmę. pasak m. bachtino, pagrindiniai 
karnavalo puotos atributai – vynas ir maistas – siejami 
su groteskiniu kūnu. geriant ir valgant įvyksta susidū-
rimas su pasauliu, žmogaus pergalė prieš jį, panaikina-
mos ribos tarp jo ir kūno, t. y. vyksta simbolinis pasaulio 
valgymas13. dėl to būdami apsvaigę romano bohemiečiai 
jaučiasi drąsūs, laisvi ir geba juoktis iš rimtų (?) dalykų. 
Ambivalentiškas juokas suteikia kitokį žvilgsnį į pa-
saulį. Alkoholis išlaisvina žmones iš hierarchinės padė-
ties, leidžia pamiršti kasdienius rūpesčius ir nugrimzti į 
trumpalaikę neveiksnią ramybės būseną; alkoholis svar-
bius dalykus padaro nereikšmingus. tam tikra prasme 
alkoholis prislopina vitališkas žmogaus jėgas, paverčia 
jį pasyviu gyvenimo stebėtoju, leidžia pasijusti vieninga 
kosmoso dalimi. bohemiečiams alkoholis padeda išlikti 
jų idealų neatitinkančioje visuomenėje ir sukurti pras-
mingo ir intesyvaus gyvenimo iliuziją.

j. kunčino vaizduojama bohema iš tikrųjų prabyla 
apie esminius žmogiškosios egzistencijos klausimus, 
tačiau prabyla savita, ironiška kalba bei atsainia stilis-
tine maniera. bohemiškieji veikėjai iš pirmo žvilgsnio 
atrodo esantys paviršutiniško ir lengvabūdiško gyve-
nimo šalininkai, tačiau iš tikrųjų yra jautresnės natū-
ros žmonės, savotiški nesubrendėliai, kurie nesugeba 
priimti pasaulio tvarkos, todėl bando iš jos ištrūkti 
savo transgresyviu elgesiu, kartais pasirinkdami visiš-
kai necivilizuotas, „karnavalines“ išsilaisvinimo for-
mas. j. kunčino bohemiečiai paprasčiausiai ieško kaž-
ko, „priklausančio tik žemei ir visiškai nesusijusio su 
idėja“14. ši amerikiečių rašytojo h. millerio, bohemie-
čio, frazė, bene tiksliausiai apibendrina ir Blanchisserie... 
romano bohemos pasaulėžiūrą.

1 Gyvenimas man svarbesnis už literatūrą. rašytoją jurgį kunčiną 
kalbina radijo žurnalistė regina kaplerienė // Šiaurės Atėnai, 1997, 
nr. 40 (384), p. 3.

2 ten pat.
3 j. sprindytė. Prozos būsenos 1988–2005. – lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas, vilnius, 2006, p. 173.
4 m. bachtin. Dostojevskio poetikos problemos. – Baltos lankos, vilnius, 

1996, p. 155.
5 ten pat, p. 146.
6 m. bakhtin. rabelais and his world. – indiana university press, 

bloomington, 1984, p. 90.
7 ten pat, p. 309.
8 j. kunčinas. Blanchisserie, arba Žvėrynas–Užupis. – Tyto alba, vilnius, 

1997, p. 12.
9 m. foucault. Language, Counter-Memory, Practice. – cornell uni-

versity press, new york, 1977, p. 40.
10 m. bakhtin. rabelais and his world. Op. cit., p. 85.
11 j. kunčinas. Blanchisserie... Op. cit., p. 184.
12 ten pat, p. 134.
13 m. bakhtin. rabelais and his world. Op. cit., p. 285.
14 h. miller. Ožiaragio atogrąža. – Vaga, vilnius, 1994, p. 58.
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L i etaus  nesuLaukus

taip subilda girdžiu, dievas mėto žvaigždes man į langus,  
dievas gimdo žodžius ir paskui juos man deda į burną.  
tai kodėl gi, sakau, šitą naktį lietaus nesulaukus,  
kuris miršta į žemę ir vis dar kažin ką sumurma,  
 
ir palaukus dangaus, kad užkištų mums nosis ir gerkles,  
kad pavirstum kažkuo, kuo esąs manei visą laiką,  
kad žinotum, kad vis dar esi savo mažo gyvenimo vergas,  
Arba nori juo būti, žinai, nieks nelaiko,  
 
nes jau laiko nėra. nebėra tavo žvilgsnių ir kvapo.  
ir tušti kambariai. ir širdis ištuštėjusi muša.  
tai gal dieve, jau mesk tas žvaigždes ir išveski mane iš to tako,  
nes labai pavargau. nes žinau, nelaimėsim to mūšio.

a .  Gr i šKev ič iaus  atGars ia i

ir tik ant paribio, ir tik paribyje,  
kreida nubrėžtas magiškas ovalas,  
kažkas sukirba dar pagerklėje 
ir vėl toks pat vienodas rimas darosi 
 
ir ganos žuvys danguje,  
mergaitė tempia aitvarą kaip kryžių,  
ir darosi kažkas ne manyje,  
nes niekad nesakau, kad pasiryžau,  
 
nes niekad nesakau, kad jau gana,  
pasirąžau ir veržiam naują lapą 
verčiau tampu keista panorama,  
kurią kažkas iš naujo vis nutapo.

i .  n .

ir atrodo – kaip jūra, kad nieks niekada nesibaigia,  
ir diena po dienos, kaip širdis prie širdies vis dar muša,  
vis stumi savo amžino žvejo sukiužusį laivą,  
ir jau nieko daugiau negirdi, tik tą mūšą.  
 
ir jau niaukias dangus, ir jau rankos sugrumba nuo vėjo,  
ir atrodo – grimzti, viskas tuo užsibaigia,  
bet akimirkai, būna, staiga pragiedrėja 
ir jauti, kad ne dievas, bet kitas kažkas  
                                       dar suspaudžia tave ir sulaiko.

užs iraK in ima i

o dėl manęs – tai amžinas lietus, 
o dėl manęs – tai sniegenos ir miglos,  
numirt ir prisikelt kelis kartus,  
iš apačios į viršų perrašyti bibliją.  
 
o dėl manęs – tai karas ir taika,  
Arba kitaip – jauki taika prieš karą,  
nekyla rankos – nors tu ką,  
sugirgžda spynos – užsidaro,  
 
sušvilpia vėjai – ir ramu,  
suklykia gervės – veria dangų. 
suspurdi gaudomas tinklu 
ir iškrenti dievams iš rankų. 
 
tad būk dabar ten, kur esi, 
vasaris, sniegenos ar karas, 
prasmegęs miego debesy, 
sugirgžda spynos – užsidaro.

eGo ist i škas

kaštonams žydint gyvenu 
ir vėl mąstau save iš naujo,  
prisikeliu iš pelenų,  
iš vėjo arba smėlio saujos,  
 
iš knygų arba iš vandens,  
iš auštančių rytų ir aukšto 
dangaus, kur virš tavęs srovens 
ir mėtys debesis po šaukštą,  
 
ir dievo, krečiančio žodžius,  
kurie dabar mane ir kuria,  
ir to pavasario, kur bus,  
bet jau iškėlė sieloj burę.

D o v i l ė  K u z m i n s K a i t ė
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(ne )paruLsk i škas

iš ilgesio jau visa tai,  
iš ilgesio arba iš sniego. 
prisninga, kiek tiktai matai,  
ir šiurpas nugara nubėga,  
 
kad grafiška, kad nežinai 
tikslaus pajūrio smilčių skaičiaus,  
užspaudi sielą ir laikai,  
galbūt galėtum neišeiti,  
 
galbūt galėtum neprabilti,  
sutrupinti žodžius kaip ižą,  
stebi jį plaukiantį po tiltu,  
žinai, ir vėl kažkas sugrįžo. 
 
ir graužiasi, ir neramu,  
ir klausia tikro jūros gylio, 
sakytum, neturi namų – – – 
 
turiu. ir į tave nutylu.

nurašytas 

pakalbėk man ką nors. visą naktį, atrodo, klausyčiau.  
kai nutyla dangus ir įsiręžia vilniaus pašvaistės.  
kai išardom vienatvę užsimerkdami plyta po plytos,  
kai pamirštama lošt, bet iš naujo išmokstama žaisti.  
 
ir kai sninga darkart, jog atrodo, kad tuoj išprotėsi,  
ir kai rašosi taip, lyg mėgintum save išsiversti 
iš kalbos, kurią kartais sukirba vadinti poezija 
Ar tiesiog iš savęs. kad galėtum iškęsti tą šaltį,  
 
nes, atrodo, žiema. tokią žiemą dar daug kas atrodys.  
kojų mindomas sniegas kažką sau seniokiškai murma.  
dūžta varpas į erdvę. skyla šerkšnas. ir nuskrenda varnos.  
tarp buvau ir esu. tįsta sutemos. vakaro skvernas.

Būt ies  Du .  a ira i .

Būt i es  p i rmas  

ir tik nulijo, tik šviesu,  
žinai, pavasariais taip būna – 
viršum alyvų debesų 
iškyla dangūs ir pasrūva 
 
dienos spalva be photoshop 
Arba kokių kitų efektų,  
ir norisi tiktai nušokt 
nuo proto arba išsirėkti,  
 
nes šitaip, regis, gyveni,  
kad jau labiau, matyt, nebūna,  
kad jei labiau – turbūt nesi,  
tik žvirbliai čirškauja po krūmą.  

 
Būt ies  antras  

o dabar jau teigiu, kad esu. 
neverbališkai, raštais ir ritmais,  
kai krentu liūtimi, debesų 
neišlaikoma ir neužtikrinta,  
 
kad dangus po manęs nesugrius,  
ir nebus „po manęs kaip po tvano“, 
kad kurpiu ne vienatvės rimus, 
užmaskuotus svajonių romanais.

pasuKus  la iKroD į

sergu. širdies nepakankamumas. 
tavęs kažkodėl visad maža ir maža, 
net jeigu ištirpsta už lango ramumas 
ir liejas į pilnatį tarsi miražas. 
 
iškyla minutės ne leistos, o liestos, 
ir vis dar renku po eilėraštį tykų 
iš rinkinio, kur manimi tik atskiestas 
ir, gaila (ar ne), bet ne mano rašytas. 
 
ir pilasi rimai tokie, kur nereiktų 
rimuoti, sakykime, „daiktas ir daiktas“, 
bet valandos apgulant nakčiai juk taikios, 
net valandą prasukant (regis, praleidžiant). 
 
lai būna, sakau. taip jau, kaip išsirašė, 
matyt, kas diktavo, tas žino, kaip būna, 
nes aš – juk, dievuliau, žiūrėk, kokia mažė, 
Ar man atlaikyti eilių stamantrumą?
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niekas nematė lėto miesto šokio šeštadienio rytą, 
šiek tiek prieš vidurdienį: prospekto plytelėmis 
riedėjo vėjo vartomos pokalbių nuotrupos, de-

guonis tingiai smaugė pavienes besivyniojančias cigare-
čių dūmų juostas, saulė nenoriai spraudėsi tarp sunkių 
bespalvių debesų. prabangi kavinė buvo atkišusi sena-
miesčiui stiklo sieną, kad jis pavydėtų skanių kvapų ir 
energingų vakaro pokalbių, tačiau savaitgalio rytais čia 
būdavo vos keli lankytojai ir stiklas, deja, atidengdavo 
šį trūkumą visiems miestiečiams. prie kampinio staliuko 
sėdėjo niekuo lyg ir neišsiskiriantis jaunas vilnietis man-
tas klimašavičius – nugara į miestą, šonu į moterį prie 
gretimo staliuko. jis dirbo naktiniu sargu vienoje inter-
neto paslaugas teikiančioje bendrovėje – visiškai nykus 
užsiėmimas. tądien turėjo laisvadienį ir vis dar tikėjosi, 
kad diena atneš ką nors gero, nors pilka jos pradžia pa-
mažu tirpdė šiltas viltis, užgimusias mantui tik atsibu-
dus. moteris nuo gretimo staliuko pakilo, apsivilko juo-
dą paltą, užsimetė ant peties rankinuką ir neskubėdama 
nucaksėjo išėjimo link. ji jau prieš kurį laiką baigė gerti 
savo kavą ir buvo pervertusi automatiškai iš stendo prie 
įėjimo paimtą laikraštį. šviežiausios, bet jau daugybės 
rankų glamžytos pasaulio intrigos jai pasirodė nuobo-
džios. kava, ko ir tikėtis, buvo pernelyg karti ir dirgino 
ne tik burnos, bet ir nosies receptorius. 

mantas atsainiai pro stiklą pažvelgė į moterį juodu 
paltu, nueinančią gatve. ji priminė vieną iš kirchnerio 
berlyniečių. tik kirchnerio paveiksluose visuomet va-
karas, o čia – Moteris, išdidžiai žingsniuojanti rytiniu pros-
pektu. niekas nebetapo miesto gyvenimo scenų. karšta 
kava skalavo manto klimašavičiaus gerklę ir jis jau kūrė 
planus likusiai dienos daliai. tik staiga po salę klaidžio-
jantis manto žvilgsnis užkliuvo už ant gretimo staliuko 
paliktos juodos pirštinės. mantas impulsyviai atsistojo, 
vėl atsisėdo, išsitraukė piniginę, padėjo ant stalo dešimti-
nę ir, rodydamas į banknotą, linktelėjo padavėjai. mikliai 
apsivilko savo varganą striukę ir čiupo paliktą pirštinę.

gatvėje buvo vėsiau, nei atrodė pro kavinės stiklą. 
sėkmingai laviruodamas tarp praeivių, mantas pasiekė 
žalią skverą. sugniaužta pirštinė ištvermingai makala-
vosi rankoje. juodojo palto kraštelis viliokiškai pradingo 
tolimoje gatvėje už namo. giliai kvėpuodamas, mantas 
nušuoliavo ta kryptimi ir užbėgo į kalną kylančia gatve 
iki saulės nutvieksto skersgatvio, kur pirštinės savininkė 
įsuko į vieną tarpuvartę. 

tarpuvartės šešėliuose mantas moters neišvydo. pa-
bandė atidaryti pirmąsias duris, tačiau jos buvo užra-
kintos. klaidžiame kiemelyje akimis surado kitas duris, 
priėjo prie jų, atidarė ir įžengė vidun. Atsidūrus apytam-
siame koridoriuke, mantą persmelkė praėjusio amžiaus 

m a k s i m  i v a n o v

simuliakras

dvasia. Atrodė, jog tuoj pamatys atžingsniuojančius ne-
priklausomybės akto signatarus ar prisišniojusius futu-
ristus. prireikė minutėlės atgauti kvapą. tik tuomet jis at-
sargiai žengė pirmyn. pasigirdo moteriški balsai. mantas 
atsidūrė šviesoje ir iškart išvydo kitame kambario kampe 
nugara į jį stovinčią dar nematytą moterį, besikalbančią 
su moterimi iš kavinės, bet jau be palto. keistą įspūdį 
sukėlė saulės šviesa, pro nedidelį langelį sienoje įkypai 
krintanti ant medinių grindų ir virstanti keistu purvinu 
švytėjimu. caillebotte Grindų plovėjų variacija su dides-
niu kontrastu. Artimesniame kambario kampe mantas 
pastebėjo neapšviestą kabyklą su jau įsimintu paltu. ko 
gero, čia buvo priimamasis.

– ką jūs, elzytė yra labai mėgstama kitų vaikų, o 
kaip ji stengiasi, kaip ji stengiasi! tikrai turite kuo di-
džiuotis, – melodingai kalbėjo moteris iš kavinės.

– oi, jūs neįsivaizduojat, kaip gera tai girdėti. jūs 
turėsite grąžos iš penkių šimtų? – paklausė moteris, sto-
vinti nugara į mantą.

– turėčiau turėti, tuoj pažiūrėsiu.
mantas jau ketino prabilti ir net iškėlė pirštinę į orą, 

tačiau abi moterys vikriai perėjo į kitą kambarį, taip ir 
nepastebėjusios vaikino. nueinančių moterų nugaras 
rūsčiai uždengė medinės durys. iš to kambario sklido ke-
letas linksmų vaikiškų balsų. visai nebeaišku, kas čia per 
patalpos. Įsitikinęs, kad ilgiau čia būti nebenori, mantas 
priėjo prie kabyklos, nukabino juodąjį paltą ir tyliai nu-
žingsniavo į slogią koridoriuko tamsą.

palto savininkė išlydėjo elzytės motiną ir miglotai 
pajuto, kad neapšviestame priimamojo kambario kampe 
kažkas ne taip. Ant palangės tarsi miniatiūrinis patalynės 
komplektas gulėjo beretė ir viena pirštinė, – kitą, matyt, 
kažkur pametė dar ryte arba paliko namie, – čia viskas ge-
rai. moters žvilgsnis ilgai tyrinėjo kabyklą... pala, kur pal-
tas? mano vienintelis pavasarinis paltas, kur jis? moteris 
įsiveržė į kitą kambarį, bet ir ten palto, žinoma, nebuvo. 
vagystė? elzytės mama? ne, tai negalėjo būti ji. kvaila 
kvaila mintis. kas nors iš vaikų? dieve. galvok, bandyk 
atsiminti, ar patalpose buvo dar kas nors. o dokumentai? 
Ačiū dievui, jie rankinėj. bet kaipgi aš namo be palto?

mantas klimašavičius vykdė ypatingas nakties apeigas: 
iš pradžių išvėdino kambarį ir pasiklojo lovą, tuomet iš-
simaudė, užsivilko kaip tik tokiai progai saugotus apa-
tinius ir galiausiai, viską apžiūrėjęs ir įvertinęs, atlenkė 
apklotą, atsinešė juodąjį paltą ir paguldė išilgai ant lovos. 
pats atsigulė šalia, ant šoniuko, paėmė į delnus palto ran-
kovių galus ir užsiklojo apklotu. jo veide neatsispindėjo 
jokios emocijos, tačiau mantas turėjo jaustis labai paky-
lėtas, nes bemat užmigo.

Juvenes dum sumus
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be garso atsivėrė durys, keistuolis mantas klimašavičius 
atsargiai iškišo galvą iš tamsos – priimamasis kambarys, 
laimė, buvo tuščias – ir atitipeno iki kabyklos. Įsiklausė į 
balsus iš kito kambario. nerūpestingi vaikai, rūpestinga 
moteris. kas gi vyksta anam kambary?.. mantas įsivaiz-
davo degas balerinas, atliekančias apšilimo pratimus. 
tačiau šis įvaizdis iškart subliūško atsklidus ir berniukiš-
kiems balsams. mantas nukreipė žvilgsnį į kabyklą: ant 
jos kabėjo nematyta striukė ir žalias megztas šalikas. jei-
gu emocijas įsivaizduotume kaip vandens sklidiną kibi-
rą, kurį kiekvienas kažkur nešame, galėtume sakyti, jog 
mantas, atlikdamas tolesnius veiksmus, neišvarvino nė 
vieno lašelio, tiesiog ramiai paėmė šaliką ir nuo palangės 
nurinko beretę bei pirštinę (jai poros turbūt taip ir neat-
sirado). truputį pamąstęs, pirštinę įsikišo į savo striukės 
kišenę šalia pirmosios, kad visuomet galėtų pasinaudoti 
jų raminamąja galia. šie veiksmai buvo  puikiai supran-
tami ir itin svarbūs pačiam mantui – moteris paliko pirš-
tinę ant stalo, tai buvo ženklas jam, simbolis, ji paliko jo 
širdyje susižavėjimo krislą, meilės daigą, ir dabar, norė-
damas gauti visą jos meilę, vyras turėtų baigti žaidimą 
pagal tas pačias taisykles, jis turėtų prie pirštinės pridėti 
kitą pirštinę, prie tų pirštinių dar ir paltą, šaliką, kepurę. 
iš šių rūbų jis susidėlios moters atvaizdą, jos meilė už-
pildys jo širdį. kas galėtų būti tyriau? kas, jei ne meilė, 
nuspalvins pasaulį vidine, tikrąja šviesa? mantas priėjo 
prie langelio, – matėsi tik tas pats painus kiemas, – metė 
paskutinį žvilgsnį į duris, saugančias kitą kambarį, ir iš-
didus, niekieno netrukdomas pradingo tamsoje.

„giedrė bužaitė vadovauja vaikų teatro studijai. dingo 
juodas lengvas paltas. šeštadienį, kovo 27 dieną, apie vi-
durdienį. objektas kabėjo minėtos teatro studijos prieš-
kambaryje ant kabyklos, nukentėjusioji buvo gretimoje 
patalpoje su trečiu asmeniu. išlydėjus trečią asmenį, 
objektas prieškambaryje aptiktas nebuvo. pareiškimas 
gautas pirmadienį 9.46“

šiąnakt sekiau ją. tuomet kavinėje stebėjau veidą, o šią-
nakt geriau įsižiūrėjau į visumą: jos eiseną, šukuoseną, 
rankas, kojas, judesius. esu įsitikinęs, kad kūnas geriau 
nei veidas perteikia emocijas. ta moteris man staiga pa-
sirodė daug žemiškesnė ir jausmingesnė. nusprendžiau, 
kad ji vis dėlto ne iš kirchnerio paveikslų. ji iš lionel-
lo balestrieri Moteris Paryžiaus gatvėje vakare (iš priekio) 
arba iš childe’o hassamo Penktosios aveniu noktiurnas 
(iš nugaros). žinoma, ji nebeturėjo skrybėlės ir juodo 
palto kaip moterys tose drobėse, tačiau aplink ją tvy-
rojusi įtampa visiškai atitiko ryškias kibirkščiuojančias 
paveikslų spalvas. Įspūdinga moteris. didis tas daili-
ninkas, kurio potėpiai pagimdė šį kūrinį. ir dėkui jam, 
kad išmokė mane tokiais kūriniais nuoširdžiai grožėtis, 
ir skirti juos pagal sroves, laikotarpius, stilių, nuotaiką. 
juodojo palto periodo menas giliai įsirėžė į civilizacijos 
istoriją, juo žavėjosi ir vis dar žavisi daugybė iškilių pa-
saulio protų, jis suformavo mūsų mentalitetą, jis artimas 
kiekvienam šios žemės gyventojui. esu didysis juodpal-
tinio meno kolekcininkas. kvailys stephane‘as breitwie-
seris privogė paveikslų iš visos europos už pusantro 
milijardo dolerių ir įkliuvo. esu naujasis breitwieseris, 

man priklauso brangiausias pasaulio meno kūrinys! pa-
mirškite vermeerio Koncertą ir rembrandto Audrą Ga-
lilėjos jūroje, kaip jūs galite labiausiai vertinti tai, ko 
niekada nebepamatysite? štai, žiūrėkite, kilniausia pa-
saulio moteris, neatremiamas žavesys, nepriekaištingas 
stilius, – štai neapskaičiuojamos vertės kūrinys! ir manęs 
neįmanoma nuteisti už tai, kad ją turiu. tai kvaila kvaila 
mintis. ši moteris priklauso man, bet mano namuose jūs 
teaptiksite paltą, pirštines, kepurę, šaliką, – tik tiek. jus 
suklaidins drabužis, rūbas, medžiagos gabalas. o ji pra-
tęs savo gyvenimą. tačiau dabar ji priklauso man visa 
savo esybe. reikia tik sulaukti jos atėjimo, ji būtinai čia 
ateis, nes aš gavau jos meilės įrodymą. štai aš sugniau-
žiu palto rankovių galus. jūs matote? sugniaužiau. tad 
argi tai – ne įrodymas? Argi tai – ne meilės įrodymas? 
Argi, būdamas toje kavinėje, nespoksojau į tyrą jos vei-
dą gerą pusvalandį? Argi nebuvau apžavėtas jos kerų? 
Argi, palikusi pirštinę, ji nepaliko mano širdyje dalelės 
savęs? Argi, įgavęs teisę turėti jos paltą, neįgavau teisės 
į visą jos meilę? taip, žinoma, taip. ji užpildė mano šir-
dį. jos meilė tarsi dailininko teptukas pavers mane tuo, 
kuo man ir lemta tapti.

giedrė bužaitė užtiko mantą klimašavičių prieš-
kambaryje, tyrinėjantį svečių striukes.

– o jūs, atsiprašau, kas būsite?
– elzytės tėtis, – linktelėjo galvą mantas.
– oi, kaip malonu jus matyti. duokit, pakabinsiu 

jūsų striukę, – giedrė vikriai nurengė mantą ir ėmė ves-
ti jį į slaptingą antrąjį kambarį. – jūsų žmona jau čia, – ji 
parodė moterį, kurios ranką laikė kitas vyras, – tik prie 
jos, deja, nėra vietos. jūs nieko prieš, jei pasiūlysiu jums 
štai šią vietą?

giedrė kone pargriovė mantą ant kėdės, pastatytos 
prie pat durų. vaikai klykė, mantas neramiai žvalgėsi po 
kambarį, kuriame viskas buvo ne taip, kaip turėtų būti 
pagal degas. daug erdvės, bene dvi dešimtys vaikų tėvų, 
nedidelė scena, kurios gale stovėjo turbūt poroloninė 
siena, ant kurios guašu išpaišytos pilkšvos plytos, šalia 
jos – nedidelė obelis iš kietesnės medžiagos ir kopėčios, 
įremtos į tą obelį.

– mes tuoj pat pradėsime, – tarė giedrė ir pradingo 
kažkur tarp vaikų balsų ir tėvų galvų.

prieškambaryje ji išnaršė manto striukę ir rado savo 
pirštines. ilgomis nemigo naktimis vyti nervų siūlai pa-
galiau susivijo. Įtarimų šešėliai išnyko, nes iš tamsos 
išėjo tas išbalęs, prakaulus, siaubingas vyras. ir jis dar 
drįsta kapstytis svečių striukėse, tas įžūlus, bejausmis, 
šlykštus nusikaltėlis. tikiuosi, jam patiks mažas mūsų 
spektaklis. 

vienas vienas du. 
– Alio?!
staiga viskas nutilo ir vaidinimas prasidėjo. manto 

žvilgsnį prikaustė nuostabūs šviesos ir šešėlių persilieji-
mai, ant vaikų kostiumų mirguliuojančios spalvos, garsų 
žaismas. kūnas atsipalaidavo. nusviro žandikaulis. vai-
ko siluetas ėmė lipti kopėčiomis. salė juokėsi. mantas irgi 
šyptelėjo. visi pojūčiai atrofavosi, liko tik akis aptraukusi 
migla ir tvinkčiojimas pakaušyje. buvo šilta ir malonu. 
tęsėsi lėtas, nematomas miesto šokis. saulė spraudėsi 
tarp sunkių bespalvių debesų.
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antikristas: biblijos personažas, nietzsche’s hero-
jus, l. von triero vaizdinys, kiekvienoje sielo-
je slypintis demono įspaudas – pėdsakai, kurie 

veda šią kritinę analizę. idėjinės jų gijos susipina į vie-
ną audinį ir pateikia manomai galimą aptariamų profe-
nomenų1 raiškos perspektyvą. globalioms problemoms 
uzurpuojant individo sąmonę, nuolat trykštant įvairiau-
siems metakrizės, pabaigos propagandos šauksmams, 
pradedant atominiu karu ir baigiant mašinų ar ateivių 
kolonizavimo grėsme, Antikristo tema atsiveria kaip 
smagus pasakojimas iš senolių istorijų. tokia atverties 
perspektyva susijusi su tradicinių religinių tiesų tikėti-
numo mažėjimu ir religio jausmo transformacija į kitas 
sferas ir formas. tačiau būtų naivu tikėti, kad biblijoje 
fiksuojamas pasakojimas apie Antikristo atėjimą nebe-
galioja arba dabartinio vakariečio sąmonėje esti viename 
lygmenyje su lewiso carrollo pasakojimu apie Alisą. Į 
šios analizės akiratį patenkantis nietzsche’s veikalo Anti-
kristas turinys tai patvirtina, o kartu ir išplečia galiojimo 
horizontą: pirmas įspūdis, kad autorius nuolat polemi-
zuoja, peikia, puola ir priekaištauja krikščionybei už jos 
neigiamą poveikį žmonių sąmonei ir sielai, idėjų plėtotei 
ar tiesiog mąstymui. tačiau šioje perspektyvoje atsiveria 
dar vienas galimas Antikristo paveikslas šalia tradicinio 
piktojo demono ir jau minėto pasakų herojaus – teigia-
mas, laukiamas atėjūnas, galbūt Übermensch. kokią ver-
siją, šalia šių Antikristo kaukių, mums siūlo pagarsėjęs 
larso von triero filmas Antikristas – gal net keletą ar 
keliolika? teigiama, kad režisierius kūrė jį trejus metus, 
visus juos po pagalve laikydamas nietzsche’s Antikristą. 
tad koks ryšys su Antikristo fenomenu – turinio, scena-
rijaus, idėjinis, permąstytas ar transformuotas į vaizdų 
kalbą – atsiskleidžia šiame filme? ši kritinė analizė sie-
kia dekonstruoti probleminius laukus, sietinus su sek-
sualumo problematika, kurios ribiniais taškais laikytini 
mazochizmas ir sadizmas. vienas žymiausių prancūzų 
filosofų gilles’is deleuze’as įžvalgioje studijoje Presenta-
tion de sacher Masoch (vertimas į anglų kalbą: Masochism. 
Coldness and Cruelty) nuodugniai aptaria šiuos du sek-
sualumo profenomenus. tad keltinas analizę lydintis 
probleminis klausimas: kaip ir kada Antikristo vaizdinys 
iškyla seksualinių profenomenų sandūroje?

psichoanalizės pradininko sigmundo freudo, kurį, 
beje, gilles’is deleuze’as ir felixas guattari kritikuoja 
kartu parašytoje studijoje Capitalisme et schizophrenie, te-

v i r G i n i J u s  G u s t a s

sadizmo, mazochizmo 
profenomenai ir 

larso von triero Antikristas

orinės pastangos lėmė, kad sadizmas ir mazochizmas 
įsitvirtina kaip neatskiriami dalykai, mažų mažiausiai 
esantys greta ir vienas kitą papildantys. tačiau tokį prie-
tarą, esą mazochizmas yra atvirkštinė sadizmo pusė, 
deleuze’as studijoje Presentation de sacher Masoch kves-
tionuoja. kokia gi šių dviejų ribine seksualine patirtimi 
išreikštų profenomenų esmė, kokie pagrindiniai bruožai 
juos reprezentuoja ir kokio tikslo link vedami juose da-
lyvaujantys subjektai? Atsakymai į šiuos klausimus bus 
svarbūs filmo Antikristas analizėje, tad apžvelkime pa-
grindinius akcentus.

deleuze’o manymu, galime iš karto pastebėti, kad 
pagrindiniai veikėjai, veikiantys šių profenomenų terpė-
je, galėtų būti apibūdinti taip: mazochizmas – despotiška 
moteris, sadizmas – be galo ištvirkęs vyras. iš čia kyla ir 
pagrindiniai vyksmo imperatyvai, kurie puikiai atsisklei-
džia vyrų vaidmenyse  – „sadistinis „instruktorius“ prieš 
mazochistinį „mokytoją“2, o šie vaidmenis reikalauja 
skirtingų pamatinių atributų: „sadistui reikalingos insti-
tucijos, o mazochistui susitarimai.“3 tuo tarpu abiejuose 
beveik niekada nesutinkama nuoga moteris, nes iš jos ku-
riamas fetišas, o tam, kad toks fetišas būtų pakankamai 
įtikinamas, jis aprengiamas įvairiausiais rūbais, šalmais 
ir visokiausiais kitais atributais. taip pat deleuze’as pa-
stebi, kad mazochizmo moteris nuolat abejojanti ir atlie-
kanti mistines kultūrinio pobūdžio apeigas. susiedamas 
autorius, kurių vardu šie profenomenai vadinami ir kurių 
jie buvo aktualizuoti literatūroje, su filosofijos istorijos 
koncepcijomis, deleuze’as priskiria juos absoliučiai skir-
tingiems poliams: „sade’as yra spinozininkas ir remiasi 
aiškiu protu, masochas yra platonistas ir naudojasi dia-
lektine vaizduote.“4 transcendencija versus imanencija. 
toliau jis dar griežčiau apibrėžia jų skirtumus, tardamas, 
kad sade’as ir sadizmas remiasi universaliu analitiniu 
protu ir aiškinasi, kas yra svarbu geisme, o masochas ir 
mazochizmas pasitelkia  dialektinę dvasią, kurioje vienu 
metu išsitenka mefistofelis ir platonas. deleuze’as kons-
tatuoja: „...tai du keliai, perversijų keliai, kurių siaubingas 
dydis atsiskleidžia refleksijoje.“5 mazochizme slypintį 
vyksmą deleuze’as apibūdina kaip susilaikymą, užtęs-
tumą, savotišką „pakibimą“ seksualiniame malonume, 
o tokios būsenos imperatyvas yra siekis surasti naują 
be-seksualią6 tapatybę. skausmo ir malonumo patirties 
samplaika suartina šiuos du profenomenus, todėl daž-
nos jų sutapatinimo inspiracijos kaip tik ir kyla iš šio pa-
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našumo (freudas šio panašumo vedamas juos sujungia 
į sadomazochizmo fenomeną). dar vienas klaidinantis 
momentas yra tas, kad vienas iš mazochizmo moters 
bruožų yra žiaurus būdas, tačiau negalima pamiršti, kad 
toks moters bruožas dera su švelnumu ir naivumu (!), 
o visi trys deleuze’o išskirti mazochizmo moters tipai 
pasižymi tvirtumu ir stojiškumu. vienas šių tipų turi 
klaidinančią nuorodą „sadistinis tipas“ – akcentuoja pa-
našumą. pabrėžčiau: tai tik panašumas. dar vienas skirtu-
mas – jausminėje laikysenoje: mazochizmas – jausminis, 
sadizmas – apatiškas. tai svarbi skirtis, tad išryškinant 
ją pasitelkime tomo sodeikos studiją: „...apatheia – bū-
sena, kurios miestietis neskiria nuo „apatijos“ – apsnū-
dimo, neveiklumo, nejautrumo „pagundoms“, t. y. gyvo 
ryšio su tikrove praradimo. o juk yra visiškai priešin-
gai. būtent „apatiškas“ asketas tik ir gali patirti tikrovės 
pilnatvę.“7 toliau sodeika akcentuoja, kad toks tikrovės 
suvokimas pasiekiamas po ilgų grumtynių, suvokiant, 
kad pagundos, atsiveriančios per daiktus, nublanksta, o 
gundo gryna tikrovė. Atsiskyrėlis, bėgdamas į dykumą, 
siekia nesubstancinės, tikros patirties. mums šios pasta-
bos leidžia dar aiškiau suvokti, kaip pamatinė apatheia 
būsenos dalis įeina į sadisto siekį – patirti perversijos 
būdu buvimą, tai yra atlikti tai per deseksualizaciją. šioje 
sodeikos studijoje dykumos tėvų profenomenas, susijęs 
su apatheia, pateikiamas kaip priešingas miesto, tai yra 
taisyklių, fenomenui, o aptariamoje deleuze’o studijoje 
jausmingumo ir apatijos, miesčioniškumo ir dykumos, 
substancinės ir tikros patirties dichotomijos transformuo-
jasi ir sutelkiamos į „masocho kultūriškumo ir sade’o 
natūralizmo“8 dvisklaidą. toliau deleuze’as teigia, kad 
mazochizmo moteris parodo įstatymo tironiškumą ir jį 
griauna, o sadizme įstatymas vaidina esminį vaidmenį. 
dar vienas mazochizmą ir sadizmą suartinantis dalykas 
yra jų siekis reseksualizuoti ir deseksualizuoti veikėjus, o 
atlikus šiuos veiksmus mazochistas tampa hermafroditu, 
o sadistas – dvilyčiu“9, todėl atliekant analizę aktualizuoti 
ribiniai seksualinės patirties profenomenai tampa tik ke-
liais ir nuorodomis į „naują žmogų“10.

deleuze’o kūrinyje suformuluotų pagrindinių pro-
bleminių taškų išsklaida leidžia filmo analizę pakreipti 

tokia kryptimi: pasitelkus formaliąją logiką akivaizdu, 
kad susitinka du teigiamieji arba vadovaujantieji dviejų 
skirtingų plokštumų poliai. teigiamas ir teigiamas duo-
da teigiamą rezultatą sujungiant dvi plokštumas į bendrą 
arba neigiamą rezultatą atskirų minėtų plokštumų vidi-
nės logikos atžvilgiu. kas turima omenyje formuluojant 
tokias tezes ir apie kokius rezultatus kalbama mūsų ke-
liamų problemų akiratyje?

pakartočiau: mazochizmas ir sadizmas – du skir-
tingi keliai, dvi absoliučiai skirtingos trajektorijos, ati-
tinkamais momentais ir bruožais suartėjančios. kokie 
pėdsakai filme leidžia manyti ir konstatuoti, kad jame 
užkoduota mazochistės moters ir sadisto vyro drama, 
o ne, tarkime, vieno iš šių profenomenų išsklaida arba 
mazochistės moters ir mazochisto vyro sandūra? paga-
liau, jei net iš tiesų susitinka minėti subjektai, kodėl jų 
susitikimas – drama?

moteris viso filmo vyksme demonstruojama kaip 
itin jausminga, o jausminės jos būsenos svyruoja per visą 
amplitudę: nuo panikos ir savigraužos iki džiaugsmo ir 
nevaldomų geismo bei žiaurumo priepuolių. ji gana tvir-
to sudėjimo ir atitinka pagrindinius mazochistės moters 
charakterio bruožus: žiauri, gamtiška, jausminga ir naivi. 
ji racionaliai priešinasi įstatymo (kognityvinės psichote-
rapijos) diktatui, bando paneigti kultūrinį savo klodą nu-
traukdama disertacijos rašymą ir net demonstruodama 
rašto išnykimą iš jos gyvenimo. kankinasi dėl vaizdinio, 
kuriame iškyla jos vaiko (mažo vyro) dramos prisimini-
mas. Atlikime pirmą aiškų situacijos analizės veiksmą: iš 
filme pateikiamų vaizdų akivaizdu, kad motina kankina 
(perkeisti vaiko batai) ir nužudo (neužsklęsti varteliai, 
atviras langas, pagaliau ji viską puikiausiai mato ir seka 
kaip vaikas (mažas vyras) iškrenta pro langą) vyrą, ku-
ris simbolizuoja mazochistą11. ką šis nužudymas reiškia? 
bandykime analizuoti toliau ieškodami atsakymų – tai 
pirmoji drama, kuri atskleista šiame filme, bet ji turi tik 
antrinę arba paryškinančią funkciją svarbesniajai dramai 
iškleisti.

vyras – racionalumo koncentratas (kognityvinės psi-
chologijos gydytojas), nuasmeninantis savo santykį su 
moterimi (savo žmona!) iki visiškos apatheia būsenos 
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ir bandantis gryna protine analize suvaldyti situacijos 
vyksmą – padėti baimės kamuojamai pacientei, remda-
masis objektyvistiniu požiūriu ir veikiamas mokslinių 
imperatyvų, taip atskleisdamas savo racionalumą par 
excellence. jis šaltas, jaučiasi valdantis situaciją, duodantis 
nurodymus ir verčiantis juos vykdyti, vengiantis sąlyčio 
su gamtiniu pasauliu (pasišlykštėjimas vabalais ir žolė-
mis), nuolat analizuojantis ir peranalizuojantis situaciją 
bei nesigraužiantis dėl klaidų (neatsilaikymas prieš sek-
sualinių santykių trokštančią moterį). vedantis moterį į 
nuolatinį skausmo išgyvenimą ir susitikimą su juo (scena 
ant tiltelio ir kieme tarp žolių) bei reikalaujantis paklusti 
ir tikėti juo.

kokia drama vyksta susitinkant tokiems subjek-
tams? pabandykime sekti Arvydu šliogeriu ir įsismelk-
ti į pamatinį pasaulio sandaros momentą bei jo kristalą 
žmogiškajame individe: žmogaus esmėje žioji niekio ert-
mė, kuri kelia siaubą ir baimę bei sukelia begalinį geis-
mą ją užpildyti, o vienas efektyviausiai tai atliekančių 
vyksmų yra meilė, dabartinėje visuomenėje įsitvirtinanti 
sekso pavidalu, kurio perviršis formuoja galimybę rastis 
ekstatinei laisvei (sadizmo elementai), o absoliuti absti-
nencija – instatinei laisvei (mazochizmo elementai). taip 
susiformuoja du ribinio pobūdžio stiprieji, kurių vienas 
kupinas ekstravertinio, o kitas – introvertinio naikinimo 
aistros: „kova vyksta tik tarp stipriųjų ir visada baigia-
si vieno mirtimi arba kompromisu: silpnesnis stipru-
sis ne pavergiamas, o paliekamas tam, kad pripažintų 
nugalėtojo būtį.“12 filmo pabaiga tokį veiksmo finišą ir 
pateikia: moteris miršta, nužudoma, tačiau „stipresnis 
stiprusis nori, kad silpnesnis stiprusis išliktų gyvas...“13, 
todėl, atsižvelgiant į visą ankstesnį aptartą probleminį 
lauką, kyla klausimas: kuris šiame filme yra stipresnis 
stiprusis? paradoksalu ir akivaizdu, kad šioje situacijoje 
stipresnysis stiprusis yra mazochistė moteris, nes sadis-
tui vyrui prarasti savo partnerį, tegul ir neatitinkantį jo 
troškimų, bet bent jau sudarantį atitikimo iliuziją, yra 
pralaimėjimas, tuo tarpu veiksmų kontrolę filme perė-
musi moteris akivaizdžiai kažko laukia ir nesipriešina 
(nors iki to laiko sėkmingai tvarkėsi luošindama vyrą) 
nužudymui. tai analogiškų paskatų kaip anksčiau aptar-
tos dramos (vaiko žūties – vyro nužudymo) inspiruotas 
poelgis: siekiama padėti „atgimti naujam žmogui“. liko 
neatsakytas paskutinis klausimas: kokį neigiamą rezul-
tatą mazochizmo ir sadizmo atžvilgiu suteikia mūsų ap-
tariamas vyksmas? Atsakymas absoliučiai akivaizdus ir 
paprastas: vyksta totalus seksualizacijos procesas, tai yra 
paneigiami pagrindiniai seksualumo profenomenų, ma-
zochizmo ir sadizmo, siekiai – deseksualizuoti veikian-
čius individus ir padaryti juos pačius sau pakankamus, 
dvilyčius. deja, deseksualizacijos pastangos lieka tik pa-
viršinės (lytinių lūpų nukirpimas, masturbacija krauju 
etc. nesuteikia norimo rezultato) ir neįgyvendinamos. 
susitikdami ne šio proceso partneriai, o kovos prieši-
ninkai vykdo radikalią seksualizaciją – tai simbolizuoja 
gyvuliška kergimosi metafora filmo pabaigoje: vyro link 
traukia visa banda patelių.

liko paskutinių klausimų korpusas: koks dviejų – 
literatūrinio ir kinematografinio – meno kūrinių tuo 
pačiu pavadinimu Antikristas ryšys? kadangi pirmas 

panašumas, net atitikimas, yra pavadinimas, paseki-
me keletą kalbinių pėdsakų. nietzsche Antikriste plie-
kia krikščionybę iš peties ir reikalauja, trokšta, laukia 
„naujo žmogaus“. to paties siekia ir mazochizmas bei 
sadizmas, bet jiems to pasiekti nepavyksta, nors filmo 
pabaigoje akivaizdu, kad „naujas žmogus“ gimė – gy-
vuliškas patinas, gamtinis padaras. Ar šis žmogus gali 
būti tas, kurį nietzsche, keldamas į padanges juslumo 
renesansą ir prioritetą, vadino Übermensch? jei laikysi-
mės versijos, kad nietzsche’s Antikristas apverstas bibli-
jos Antikristas, tada filme atgimimas („naujo žmogaus“ 
gimimas) atsiranda būtent po apverstų „apeigų“: ateina 
ne trys karaliai „vaikelio aplankyti“, o trys elgetos (lapė, 
varnas, stirna), atgimstama ne kai pats buvai nužudytas 
ant kryžiaus, o kai nužudai kitą (tuo metu demonstruo-
jamas nudžiūvęs stuobrys). dievo ir gamtos priešprie-
ša – nuvertinant pastarąją ir jai priskiriant blogį – būdin-
ga krikščioniškajam mąstymui, o nietzsche’s veikale ir 
filme dievas „miręs“ arba jo išvis nėra, nors raganos ir 
demonas minimi, o pasišlykštėjimas ir gamtos traktavi-
mas kaip blogio įsčių po „atgimimo“ yra apsivertęs – jis 
su malonumu valgąs uogas ir tarsi „...išlaisvėjusi dvasia, 
pajutusi savy valios galią, pajėgi pažvelgti į pasaulį taip, 
tarsi matytų jį pirmą kartą – vaiko akimis“14. o štai dar 
keletas idėjinių sąsajų: kad galėtum viešpatauti, reikia 
sugalvoti ligą; sadistas, kaip ir kunigas, yra tarpininkas 
bei kančios skleidėjas; pastanga valdyti stipriuosius; 
krikščioniškas išganymas – pseudogyvenimas; pažadė-
jo, bet netesėjo; gamtos „šmeižtas“; virtualus malonumų 
pašalinimas bei veidmainiškas elgesys pagal instink-
tus – tai mintys iš nietzsche’s Antikristo. Ar jos buvo 
tiesiogiai transformuotos į larso von triero Antikristą? 
objektyvaus atsakymo nėra, tačiau vienas pamatinis 
dalykas sieja šiuos du Antikristus. tai meno kūrinio 
unikalumas – pamatinis atvirumas, virtualios agoros 
sukūrimas. individas čia nesvetimas. čia atsiveria kie-
kvieno demonai ir išlenda į dienos šviesą mūsų sieloje 
tūnantys antikristai.

1 „profenomeno“ sąvoka  pasiskolinta iš j. W. goethe’s ir t. sodei-
kos darbų ir vartojama apibūdinti reiškinį, kurio esmė slypi jame 
pačiame. šią prasmę suvokti, užtikti užtenka tiesiog įsižiūrėti į šį 
reiškinį, o toks įsižiūrėjimas inspiruoja ir grindžia tolesnį supratimą. 
plačiau apie profenomeno sampratą – t. sodeika. Miesto metafizika: 
Dykumos Tėvų profenomenas arba tobulo tylėjimo pamokos // religija 
ir kultūra, 2008 5(2).

2 g. deleuze. Masochism: Coldness and Cruelty & Venus in Furs. – Zone 
Books, new york, p. 19.

3 ten pat, p. 20.
4 ten pat, p. 22.
5 ten pat, p. 23.
6 terminas „neseksuali“ neatitinka šio žodžio ypatingai dažnos 

vartosenos ir kasdienėje kalboje priskiriamų konotacijų.
7 t. sodeika. Miesto metafizika: Dykumos Tėvų profenomenas arba tobulo 

tylėjimo pamokos // Religija ir kultūra, 2008 5(2), p. 78.
8 g. deleuze. Op. cit., p. 76.
9 ten pat, p. 68.
10 deleuze’o terminas, apibūdinantis galutinę sadizmo ir mazochizmo 

procesuose vykstančio žmogaus pasikeitimo būseną.
11 vaiko mirtis meninėmis priemonėmis pavaizduota kaip itin maloni 

ir nebaisi – tarsi nukritimas į minkštus pūkus kartu su mylimiausiu 
meškiuku.

12 A. šliogeris. Niekis ir Esmas, t. 1. – Apostrofa, vilnius, 2005, p. 381.
13 ten pat p. 381.
14 cit. pagal j. baranova. Nietzsche ir postmodernizmas. – vpu, vilnius, 

2007, p. 67.
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Astrida petraitytė – rašytoja, psichologė, lrs narė, pa-
gerbta ne viena premija (ievos simonaitytės, martyno 
jankaus). tiesa, vienos premijos autorė atsisakė, tuo 
priblokšdama ją paskyrusiuosius ir pademonstruodama 
nepriklausomą savo poziciją. tačiau ši recenzija – ne apie 
intrigas, premijas ar apdovanojimus. kūryba yra nepri-
klausoma ir nepavaldi jokiems materialiems dėsniams ar 
socialinėms peripetijoms.

A. petraitytės novelių knygą Trys gyvenimai (2009) 
galime vadinti gražia moteriškos prozos tradicijų tąsa. 
Autorės vaizduojamos veikėjos įkūnija amžinojo mote-
riškumo žavesį. tai nėra dirglios, vulgarios, marginalios 
asmenybės. rašytojos sukurtų moterų pasaulis – rūpes-
tingų ir ištikimų mylimųjų erdvė.

jausmingumu, gebėjimu nesavanaudiškai mylėti, 
begaliniu pasiaukojimu veikėjos panašios į emilijos lie-
gutės sukurtas moteris. ir vienos, ir kitos yra apžavėtos 
vyrų, kurie tampa jų gyvenimų lėmėjais, paliekančiais 
neišdildomus antspaudus veikėjų sielose. meilė suvokia-
ma ne tik kaip svaigus malonumas, bet ir kaip pareiga, 
atsakomybės prisiėmimas už mylimą asmenį, rūpini-
masis juo (Ryšio zonos riba, Priepuolis, Nors nepramušiau 
tavosios sienos).

pagrindinis visų novelių bendravardiklis – meilė. 
tačiau, nors ir nesavanaudiška ir tauri, ji knygoje viena-
reikšmiškai yra be atsako. veikėjai nejučia tarsi „padali-
jami“ į dvi stovyklas: paliktieji (moterys) ir paliekantys 
(vyrai). moterys novelėse – ištikimos, laukiančios, atlei-
džiančios. o vyrai dažniausiai vaizduojami tarsi patinai, 
apžavintys ir lengvabūdiškai išeinantys pas kitas (Ryšio 
zonos riba, Trys Patricijos gyvenimai, Lyg luobas, Nesigi-
miniausim..., Nors nepramušiau tavosios sienos). „man tik 
skaudu, kad jis... kad jūs, vyrai, taip lengvai leidžiatės 
nuperkami – sotaus kepsnio, šilto guolio...“ (p. 106–
107), – skaudžias visų moterų patirtis apibendrina no-
velės Nors nepramušiau tavosios sienos veikėja.

paliekantys savo moteris vyrai pasirenka santuoką 
ir šeimą, kurios su pastarosiomis negalėjo ar nenorėjo 
sukurti. novelėje Trys Patricijos gyvenimai pagrindinė 
veikėja patricija – pusamžė išsiskyrusi moteris, retsykiais 
susitinkanti pasikalbėti su buvusiu sutuoktiniu, kuris jau 
daug metų yra laimingai vedęs. „man neužteko jėgų. 
esu per silpnas tokiems emocijų pikams, amplitudėms, 
nuolatinei įtampai...“ (p. 43), – teisinasi buvęs patricijos 
vyras. novelėje Lyg luobas ramunės vyras, „lėtapėdis, 
geraširdis, jaukusis vytelis“ (p. 55), išeina pas kitą jo 
kūdikio besilaukiančią moterį. panaši situacija vaizduo-
jama ir novelėje Nors nepramušiau tavosios sienos, kurioje 
painūs miškininko ir kalbančiosios santykiai, šiam vedus 
jaunutę chemikę ir susilaukusiam su ja poros vaikų, tam-

pa kone mistiški savo dramatizmu. šiais atvejais vyrai 
yra tradicinės šeimos (santuoka, vaikai) sergėtojai, ir tai 
žadina jiems simpatijas. Aistringos, tačiau bevaisės arba 
neharmoningos ankstesnės santuokos bei santykiai jų 
yra „nurašomi“ tarsi savotiški nelaimingi atsitikimai.

paliktosios moterys lieka vienišos, nesugeba su ki-
tais vyrais sukurti naujų, brandžių santykių. jos tarsi su 
pasimėgavimu skęsta skausme (Trys Patricijos gyvenimai, 
Nors nepramušiau tavosios sienos), nors ir nevengia ironiš-
kai pasišaipyti iš savo gyvenimo. vadinti jų aukomis taip 
pat negalima – savo likimus veikėjos prisiima stojiškai, 
išdidžiai, nesižemina prieš jas palikusius vyrus. „ga-
liausiai bent kiek atsitokėjusi, ramunė pakilo, priėjusi 
pakštelėjo vytui į smilkinį, net susijuokė, kai jis liko atvi-
pusia lūpa, pasakė: „nesikrimsk. viskas gerai. linkiu 
laimės“ (p. 56), – taip ramunė reaguoja sužinojusi, kad 
vytelis išeina pas jo kūdikio besilaukiančią bendradar-
bę. kiekviena veikėja savo likimą pasitinka nuolankiai, 
susitaiko su juo.

A. petraitytės moterys nėra kovotojos, nereikalauja 
meilės. meilė yra suvokiama kaip dovana, dvasinis du 
žmones siejantis ryšys. veikėjos pačios renkasi mylimuo-
sius ir leidžia artimiems žmonėms rinktis, neprimesda-
mos savo valios. pagrindinė novelės Nors nepramušiau 
tavosios sienos veikėja visą gyvenimą paaukoja laukdama 
vedusio vyro, auginančio du vaikus, naiviai tikėdama, 
kad juos sieja meilė: „žinojau, kad mus sieja meilė. mus – 
meilė, juos – klasta. o meilė man aukščiau ne tik už 
klastą – ir už padorumą, už „ką žmonės pasakys“... ne, 
nekėliau jam jokių sąlygų... ne, neapsiverksiu, tiesiog... 
tiesiog...“ (p. 108). tokia besąlygiška meilė psichologo 
j. lee tikriausiai būtų priskirta pasiaukojančios meilės ti-
pui, kai atsiduodama kitam asmeniui, visiškai nepaisant 
savo norų ir interesų. kitas psichologas, e. frommas, 

K n y G o s

A n g e l ė  j a s e v i č i e n ė

Amžinojo moteriškumo giesmė

Astrida petraitytė. Trys 
gyvenimai. – Versus au-
reus, vilnius, 2009
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tokį nebrandų ryšį įvardytų kaip simbiozinį (sadizmo 
bei mazochizmo). ir vienu, ir kitu atveju tai – neteikian-
tis pasitenkinimo, žlugdantis ryšys.

ištekėjusi už dailininko, moteris išvažiuoja gyventi 
į svajonių miestą vilnių, jai atsiranda galimybė atvers-
ti naują gyvenimo lapą. tačiau neišsipildžiusios meilės 
šešėlis vejasi iš paskos, kol virsta jos viduje tiksinčiu 
naikinančiu mechanizmu. veikėja nesugeba būti laimin-
ga, jos laimė galima tik kančioje ir neišsipildyme. „kas 
neramina? švelniai pasakyta: neramina. kartais pajuntu 
esanti ties beprotystės riba, ne, ne išprotėjimo – bepro-
tiškų ekscesų. galbūt galinčių viską sugriaut. būna – tai 
gali nutikt, užklupt staiga, bevakarieniaujant... – ir stai-
ga, ne, ne sąmonės aptemimas, priešingai, sąmonė tarsi 
išblaivėja, išsivalo, atsikrato viso „balasto“ ir tada... tada 
tematau save, puolančią į glėbį miškininkui... ir tuomet 
tik tai teturi vertės, tik to tenoriu, niekas negali atsver-
ti to – tos mudviejų meilės“ (p. 132), – sako ji savo psi-
chologui. ne atsitiktinai ši novelė parašyta kaip moters 
monologas, atsivėrimas savo daktarui. taip dar labiau 
pabrėžiamas veikėjos jausmų tragizmas, nesugebėjimas 
pačiai išspręsti problemos, priimti sprendimo.

nors vaizduojamos protingos, taurios bei intelek-
tualios, A. petraitytės novelių moterys nėra stiprios. jos 

nesugeba išlaikyti tvirtų santykių su vyrais, todėl nove-
lėse niūriai brėžiama santuokos, kaip institucijos, degra-
dacijos mūsų visuomenėje perspektyva. nėra išryškinta 
ir motiniška moters prigimtis – užsimenama, kad kelios 
veikėjos turi dukteris (Trys Patricijos gyvenimai, Nesigi-
miniausim...), tačiau vaikai lieka pasakojimo periferijoje. 
šeima kūriniuose suvokiama kaip vertybė, tačiau jau 
nebe siekiamybė, nebe privalomas dviejų žmonių santy-
kių įtvirtinimas (Nors nepramušiau tavosios sienos). meilę 
veikėjos suvokia kaip jausmą be jokių pragmatiškų pa-
vidalų. tai ir yra jų tragizmas.

A. petraitytė, būdama psichologinės novelės virtuo-
zė, knygoje Trys gyvenimai apčiuopia moteriškosios pri-
gimties esmę. Į trapų vidinį moters pasaulį pažvelgiama 
iš įvairių pusių, vaizduojamos įvairios gyvenimiškos pa-
tirtys (nelaiminga santuoka, meilė be atsako, neištikimy-
bė, vienatvės tragizmas ir kt.). novelių moterys panašios 
introvertiškais, intelektualiais charakteriais, išgyvenamų 
jausmų intensyvumu ir tragizmu. jų švelnumas, jaus-
mingumas ir nuolankus susitaikymas su likimu skaity-
tojo akims atsiveria kaip truputį gyvenimo banalybėje 
primiršta, tačiau visuomet gaivalinga amžinojo moteriš-
kumo giesmė.

Atminties rūke neišnyksiantis prisiminimas

Apie autorius, kurių knygos priskiriamos lietuvių lite-
ratūros aukso fondui, per ištisus dešimtmečius parašyta 
daugybė recenzijų, straipsnių, monografijų. jų kūriniai 
įvairiais aspektais aptarti, analizuoti bei interpretuoti 
literatūrologų, literatūros kritikų ir šiaip mėgėjų, kiek-
vienas ryškesnis prozos veikalas per tiek laiko išnarsty-
tas „po kaulelį“ ir, manyčiau, ne po vieną kartą. kone 
vienodai atidžiai aptariami ir pirmieji, ir pakartotiniai 
leidimai, kuriuose aptinkama kad ir nežymių autoriaus 
pataisymų. rodos, viskas jau pasakyta, pastebėta. vienas 
tokių rašytojų – velionis juozas Aputis. jo kūrybą galima 
vadinti laiko patikrinta, idėjiškai ir meniškai brandžia.

j. Apučio apysakų knygą Bėgiai išnyksta rūke sudaro 
ne naujai parašyti, o prieš kelis dešimtmečius įvairiose 
knygose jau spausdinti kūriniai. knyga sudaryta iš ke-
turių žinomų apysakų: Prieš lapų kritimą, Rudenio žolė (iš 
knygos Tiltas per Žalpę, 1980), Vargonų balsas skalbykloje 
ir Skruzdėlynas Prūsijoje (iš knygos Skruzdėlynas Prūsijo-
je, 1989). ruošdamas apysakas šiam leidimui, autorius 
jas specialiai dar kartelį redagavo, taisė, tobulino. visas 
keturias apysakas vienija tas pats pagrindinis herojus, 
tai – tarsi iš gyvenimo kasdienybės išplėštos akimirkos, 
pasakojančios to paties žmogaus būties istoriją. „savo 
egzistencijos kelionę jis pradeda vaikystėje pamatyta 
besileidžiančia saule ir gimtąja pirkia, o toliau jo keliai 
nusidriekia per kūniškojo ir dvasinio gyvenimo dešimt-
mečius, apimančius dalį tautos istorijos. būdamas tarp 
kitų, gyvendamas su kitais... žmogus liudija, kas jį aplin-

koj supa, kokiais maurais apaugę žmonių santykiai. pa-
galiau – kaip toje apsuptyje jaučiasi jis pats, svarbiausia: 
kaip jaučiasi jis pats!“ (p. 480) – pabaigos žodyje teigia 
autorius.

žmogaus moralė, jo dvasios stiprybė (ar silpnumas), 
etinės vertybės tampa visų apysakų idėjine ašimi. žmo-
gus, sugebantis įveikti save, yra pajėgus atsilaikyti ir 
prieš gniuždantį sistemos mechanizmą. Autoriaus me-
namą velionio istoriko jorio globio dažnai kartotą rytų 
išmintį „žmogaus „aš“ nėra jo trapus kūnas“ (p. 479) 
galima laikyti visų knygoje išspausdintų apysakų mora-
liniu imperatyvu.

juozas Aputis. Bėgliai 
išnyksta rūke. – lietuvos 
rašytojų sąjungos leidy-
kla, vilnius, 2010
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sovietiniu laikotarpiu j. Aputis laikytas vienu žino-
miausiu modernios psichologinės novelės autoriumi. iki 
pat išėjimo Anapilin jis savo kūriniuose gilinosi į vidinį 
individo pasaulį, jo išgyvenimus, santykius su kitais žmo-
nėmis. Aplinka, socialinis bei politinis apysakų fonas taip 
pat labai svarbus, bet vis dėlto nustumiamas į šalį. pats 
autorius laikydavosi tvirtos pozicijos – gana kategorišku 
moralu arba bent jau subtiliomis užuominomis jis visuo-
met būdavo nuskriaustojo, silpnojo, bet teisiojo pusėje. 
kaip viename pokalbyje yra sakęs pats rašytojas: „gėris 
ir menas visą laiką triumfuoja. šėtonas stiprus, bet menas 
traukia būti savo pusėje. spaudžiami išsilaiko tie, kurie 
mano, tiki, kad gėris, menas, muzika, paslaptingesni daly-
kai yra stipresni.“1 tokia humanistinė nuostata vyrauja ir 
naujai išleistoje autoriaus apysakų knygoje. žmogaus ge-
rumas suvokiamas kaip prigimtinis dalykas, kuris laikui 
bėgant žalojamas įvairių socialinių ir politinių aplinkybių. 
„žmogus, pirmą kartą suabejojęs, ar mušti atėjusįjį prie jo 
urvo, ar ne, ir vis tiek jį užmušęs, pajuto norą savo poelgį 
pateisinti ir jį jau teisina amžių amžiais, istorijos vieškelių 
dulkėse palikęs tikrąją savo dvasią, kuria jis Aukščiausiojo 
apdovanotas, kad išsiskirtų iš žvėrių“ (p. 391), – apysakoje 
Skruzdėlynas Prūsijoje galvoja joris globys.

j. Apučio sukurti personažai jautrūs, meniškos pri-
gimties. tai kaimo kultūroje užaugę žmonės, išlaikę 
glaudų ryšį su gamta. todėl jų jautrumas nėra silpnumo 
požymis, o tiesiog prigimtinė charakterio savybė. tik 
jautriai reaguojantys į neteisybę asmenys išdrįsta nepa-
klusti blogiui. dėl politinės santvarkos ar visuomeninės 

neteisybės jų patiriamas sielos skausmas stipresnis už 
fizinį smurtą, nepriteklių, patyčias. o abejingieji ir cini-
kai prisitaiko, kiekvienoje situacijoje įžvelgdami naudą. 
„nesigėdyk savo jautrumo...“ (p. 208) – neatsitiktinai 
muzikantui benui sako profesorius.

ir apysakų veikėjas benas, ir joris globys patiria 
karo siaubą, yra triuškinami ideologijos gniaužtuose. 
ir niekas daugiau, tik prigimtinis jų jautrumas, gėrio 
ir tiesos troškulys tampa varomąja jėga, šviesuliu tuo-
metiniame chaose. tai prasmės paieškos beprasmybėje. 
gebėjimas išlikti doru žmogumi sužvėrėjusioje visuo-
menėje – tauriausias, nors kartu ir sunkiausias autoriaus 
sukurtiems veikėjams iškeltas uždavinys.

„visą savo gyvenimą rašytojas rašo vieną knygą. 
knygų pavadinimai kitokie, herojų vardai kitokie, pa-
pasakotos istorijos kitokios – būtos ar grynai fantazijos 
sukurtos, – o kūrybos medžio šerdis ir šakos yra to pa-
ties autoriaus, gyvos jo mintimis, jausmu, gaivališka ar 
medituojančia egzistencija“ (p. 480), – pabaigos žodyje 
rašo j. Aputis. šio autoriaus ištisus dešimtmečius rašytą 
knygą pavadinčiau humanizmo apologija, kurioje taik-
liais pastebėjimais ir vaizdingais potėpiais skleidžiasi 
žmogiško gerumo pamokos.

neabejoju, kad j. Apučio proza skaitytojų atminties 
rūke neišnyks tol, kol žmonės tikės amžinosiomis ver-
tybėmis.

1  e. žukauskaitė. Novelė – tai varpų skambėjimas // Nemunas, 2006, 
balandis.

Pamėkliška jolitos skablauskaitės 
sodoma ir Gomora
jolita skablauskaitė – rašytoja, prie kurios kūrinių reikia 
pratintis pamažu. pirmą kartą perskaičius kurį nors jos 
romaną, skaitymo ar estetinį malonumą vargu ar pa-
vyktų patirti. šios rašytojos kūrinius reikia „sumedžio-
ti“ palengva, mažais atsargiais žingsniukais sėlinant per 
puslapius. kitaip šmėklų, demonų ir kitokių nežemiškų 
būtybių pasaulis išgąsdins, suerzins, gal net atbaidys.

romano sado sindromas siužetas šmėsteli ir dingsta 
pamėkliškų vaizdų pragarmėje. Įvykius nustelbia nuo-
taika, tobulai autorės sukurta fantasmagoriška nerea-
lybės atmosfera. veiksmo erdvės mirga, trupa, skilinė-
ja. jaukios vilniaus senamiesčio gatvės romane dvelkia 
apleistų pastatų pelėsių tvaiku, klaidina akligatviuose, 
baugina neįprastais interjerais: „langai buvo uždangsty-
ti. prieblandoje sienomis slinko mėlynos dėmės, pama-
žu virsdamos įvairiausiais pavidalais. <...> povandeninė 
karalystė? ne, jokių jūros gelmes vaizduojančių imita-
cijų, veikiau – pamišėlio fantazija. sklido nesuprantami 
garsai, tarytum tyliai tyliai virkautų nematomos esybės, 
gal tai vėjo balsu raudojo besimainantys pavidalai ant 
sienų?“ (p. 270)

pagrindinis romano veikėjas – interjero dizaineris 
bernardas jackus (druidų kalba – Albanas). menininkas, 
mistikas, turtuolis, pamišėlis, gyvenantis savo malonu-
mui. meilės vergas ir kartu auka, mylintysis ir myli-

jolita skablauskaitė. sado 
sindromas. – lietuvos ra-
šytojų sąjungos leidykla, 
vilnius, 2010
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masis. tarsi medžiojantis žvėris, tempiantis savo kelyje 
pasitaikiusias moteris į vienišą guolį. spalvinga Albano 
sugulovių kolekcija: prostitutės, gražuolės, gimnastės, 
valkatos, ligonės, aktorės, ištvirkėlės. erotikos šiame 
j. skablauskaitės romane kur kas daugiau (gerokai per 
daug) nei ankstesnėje jos prozoje. vaizduojamas nevar-
žomas libido šėlsmas, sueities scenos virsta orgijomis. 
geismas įgauna iškrypėliškas formas (zoofiliją vaizduo-
jančios freskos, pedofilija, nekrofiliškas nekaltų mergai-
čių kūnų išniekinimas, sadizmas). savo tikslą autorė 
pasiekia – geismu imama šlykštėtis, juo persisotinama. 
sado sindromas pamažu bunda kiekviename iš mūsų.

vilnius romane tampa sodoma ir gomora. libido 
stipresnis už logiką, jausmus, moralę. tobulai gražus, an-
geliškų manierų vienos Albano meilužės brolis redas su 
pasimėgavimu kankina ir žudo jaunas mergaites, auka 
tampa ir pagrindinio veikėjo priglausta paauglė moina, 
atstojusi jam dukterį (nors pasąmonėje jis augina mergai-
tę kaip būsimą savo žmoną). romane įpinta detektyvo 
elementų. žmogžudys išaiškėja pačioje kūrinio pabai-
goje, tačiau net ir šiurpi tiesa nesutrukdo Albanui toliau 
sanguliauti su nimfomane žudiko seserimi. geismas sti-
presnis už bet kokią meilę, net meilę tėvams. maniako se-
suo, klaiki pamėklė rauplėtu it rupūžės veidu, sudegina 
pagrindinio veikėjo tėviškę, jo motiną, apakina tėvą. ta-
čiau jai atleidžiama taip pat lengvai kaip ir sadistui Ara-
dijos broliui. instinktyvieji potraukiai netampa kūrybine 
energija, aistra vaizduojama kaip naikinanti, destruktyvi 
jėga. erosas ir tanatas romane yra neatsiejami.

mirtis paliečia visus Albano mylimuosius (metelelę, 
motiną, moiną, igerną, emiliją, dukterį). patyrę meilę, 
yra paženklinami mirties. tai pasaulis, kuriame nebė-
ra tikėjimo, šilumos, grožio, vien geismas ir žlugdantis 
vienatvės tragizmas. „kartais pagalvodavau apie mirtį, 
nes koks čia gyvenimas, kai visąlaik laidoji ir laidoji, esi 
kaltinamas, niekinamas, o trokšti vien mylėti. tik mylė-
ti“ (p. 445), – sako Albanas.

šio veikėjo charakteris pajėgus patirti brandžius 
jausmus, jam būdingi visi psichologo ericho frommo iš-
skirti „brandžios meilės elementai: rūpinimasis, pagarba, 
atsakomybė, pažinimas“1. jis rūpinasi paaugle moina, iki 
mirties slaugo mylimąją igerną, lanko sergančią emiliją, 
prisiima atsakomybę už jo kūdikio besilaukiančią emblą, 
priglaudžia savo namuose apakusį tėvą. sėdint kalėjime, 
didžiausias jo rūpestis – vienas namuose paliktas alkanas 
šuo. tačiau moraliai degraduojančiame, nuo malonumų 
apkvaitusiame pasaulyje tyro jausmo daigeliai negailes-
tingai sutrempiami. „tik ryšys su kitu, tik meilės santy-
kis padaro mane asmeniu. jeigu šis ryšys sunaikinamas, 
randasi barbarystė. tada į paviršių prasimuša tik neapy-
kanta ir smurtas“2, – teigia julia kristeva.

jausdamasis nemylimas, praradęs kone visus bran-
gius žmones, Albanas atsiduria ties beprotybės riba. 
prieglobsčio nuo išorinio pasaulio jis ieško sapnuose, 
vizijose, alkoholyje, narkotikuose, sekse. veikėjas puola 
į kraštutinumus, peržengia normalumo ribas. susiduria-
ma su dAdhA mechanizmu, kai, pasak susan sontag, 
„pradedama gyvybingumo pojūčio ieškoti save ir kitus 
užverčiant tuo, kas visuomenėje laikoma nenormaliu, kas 
galbūt gali pasiūlyti didesnio intensyvumo patyrimą“3. 

magas vitimiras ir nimfomanė, bjaurios išvaizdos jo 
duktė Aradija trumpam atitolina Albano vienatvę. na-
muose, kuriuose negalioja jokios visuomenės priimtos 
taisyklės ir normos, laikas tarsi sustoja, realybės dėsniai 
išnyksta. riba tarp tikrovės ir sapno nusitrina. mistiška, 
paranormali erdvė traukia: „staiga vėl panorau grįžti į 
apleistą ir visų užmirštą erdvę, kad ji atgaivintų mano 
sielą, sužadintų vaizduotę; jų mėlynojoje gūžtoje nuolat 
buvau maitinamas protu niekaip nesuvokiamais daly-
kais, tad mano paties vaizduotė apsilpo, reikėjo ją prikelt 
iš naujo.“ (p. 326) impulsų gyventi semiamasi iš siau-
bingų haliucinacijų, klaikių ritualų, iškrypėliškų sueičių. 
juo labiau alinamas ir kankinamas kūnas, tuo daugiau 
laisvės patiria siela.

veikėjai nepasiekia aukštesnio sąmoningumo lyg-
mens (Ego ir superego), visa užvaldo siautėjantys ins-
tinktai, s. froido vadinti pasąmone arba id. neslopina-
mi instinktai, ypač libido, išlenda liguistais kliedesiais, 
nukrypimais. vienas tokių nukrypimų yra sadizmas. 
e. frommo nuomone, „net ir didžiausias sadistas ir nai-
kintojas yra žmogiškas, toks pat žmogiškas kaip ir šven-
tasis. jį tik galima pavadinti susigadinusiu gyvenimą pa-
liegėliu, kuriam nepavyko gauti geresnio atsako į iššūkį 
gimus būti žmogumi, ir taip ir yra; taip pat jį galima pa-
vadinti žmogumi, kuris ieškodamas išsigelbėjimo pasi-
rinko netikusį kelią“4. greta žiaurių, neprognozuojamo 
elgesio asmenų visada atsiranda pažeidžiamų natūrų, 
trokštančių, kad jas valdytų ir žemintų. sadizmas yra 
bene vienintelė iškrypimo forma, randanti sau atsaką, 
todėl jis toks nevaldomas ir gajus.

j. skablauskaitė vaizdingais potėpiais romane tapo 
iškrypėlių, keistuolių paveikslus. individas jai įdomus 
tiek, kiek jame yra nenormalumo. siužetas praplaukia 
po akis tarsi nenutrūkstanti haliucinacija, įvykius kei-
čia siurrealistiniai regėjimai, būdraujančios pasąmonės 
kliedesiai: „guliu atmerktomis akimis. iš juodžiausių 
tamsybių lenda niūrios žemės būtybės, kiauksi, vartosi 
pievelėje. jų speniai kyšo tarsi iš dviejų juodų rožių. nu-
karšėlės kelia tikrą siaubą, retais, vietomis nusmukusiais 
plaukais, priblėsusiomis akimis, pelenų spalvos kūnais, 
jos tik guli išsekusios žolėje, sunkiai dvėsuodamos, joms 
taip buvo sunku čia atkakti iš juodųjų anapus dausų.“ 
(p. 6) nėra takoskyros tarp gyvųjų, mirusiųjų ir šmėklų 
pasaulių – visos būtybės veikia toje pačioje erdvėje, ret-
karčiais prasilenkdamos, susitikdamos.

gyvieji ir mirusieji esti šalia, todėl mirtis nekelia eg-
zistencinio siaubo, nebaugina. gąsdina tik kraupios mir-
ties formos (žmogžudystės, kankinimai), bet ne pats išė-
jimo anapusybėn faktas. nors Anapus j. skablauskaitės 
romane ir neegzistuoja – sielos neiškeliauja į užtarnautą 
pragarą ar rojų – mirusiųjų dūšelės sklando gyvųjų erdvėje, 
apsigyvendamos augaluose, medžiuose, žemėje, įgauda-
mos antropomorfiškus pavidalus. tai pagoniškas pasau-
lis, kuriame tikima gyvybe ir gamta, o ne tradiciniu po-
mirtiniu sielos išganymu. „manyje yra daug pagonybės. 
taip išėjo, kad tėvai ir seneliai, nors buvo labai tikintys 
krikščionys, bet manęs per darbus neturėjo kada krikščio-
niškai auklėti. daug laiko praleisdavau viena su savimi, 
vaikščiodama tarp medžių, gėlių, klausydamasi gamtos 
garsų. man būdavo gera. tik vėliau senelis ėmė vestis į 
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ėmiau pastebėti, jog pastaruoju metu į rankas vis daž-
niau patenka debiutiniai poezijos rinkiniai. nemažai 
jų išeina į šiandieninės lietuvių literatūros areną ir sto-
ja prieš skaitytojus. Atrodytų, kad šis reiškinys tik dar 
tvirčiau apgina neišjudinamą aksiomą: „lietuva – poetų 
kraštas.“ bet iš tikrųjų reikėtų atsargiai pridėti: ne visų 
poetų debiutantų jėgos yra lygios. ne visų poetiniai 
ištek liai – pagaulūs, įrodantys savo meniškumo vertę. 
o ką jau sakyti apie kūrybos išliekamumą? juk nere-
tai dauguma pirmąsyk pastebėtų vardų yra vienetiniai, 
kartais – ir vienkartiniai žybtelėjimai ant knygų viršelių. 
literatūroje nesvetimos ir atsitiktinės personos su savo 
daugiau ar mažiau vykusiais raštais.

su rūtos brokert pirmąja eilėraščių knyga susipaži-
nau irgi gana atsitiktinai. knyga išleista 2009 metais, bet 
nė karto nebuvau jos pastebėjęs, nors knygynuose šmė-
žuoju dažnai, stengiuosi neaplenkti lietuviškos poezijos 
lentynėlių. Autorės vardas buvo tartum ir nežinomas, o 
galbūt girdėtas, tik atsklidęs iš tolimosios internetinės er-
dvės. bet remiantis viena šios poetės eilėraščio eilute, vis 
dėl to „bekvapis yra nežinojimas“ (p. 46). tokiais atvejais 
visuomet noriai imuosi patyrinėti pirmąsias knygas, nes 
gimstanti intriga jas vartant čia dažniausiai paima vir-
šų. taip vieną popietę savo delnuose laikiau Delnaklevę. 
keistas, nelengvai apibūdinamas pavadinimas. galėtum 
sakyti: itin lyriškas. galėtum tarti: įmantraujantis ir net-
gi griozdiškas. keliskart varčiau šį rinkinį, jaukinausi 
jo turinius, bet toji neįtikinanti Delnaklevė taip ir išliko 
dviprasmiška mįslė. kitaip sakant, pavadinimas atro-
dė per daug sintetiškas, nenatūralus ir nesuaugantis su 

r. brokert poezijos knygos koncepcija. nors ir aptikau 
pasikartojančių delno (p. 6), klevo motyvų (p. 9, 10), jų 
nepavyko susieti su rinkinio įvardijimu. delnaklevės 
metaforos reikšmę dar galėtų padėti iššifruoti ir eilėraš-
tis (programinis?) Delnaklevė, kažkodėl įkomponuotas... 
trečiame knygos viršelio puslapyje.

griežtesnės struktūros ši knyga neturi, tačiau tai yra 
gerai vien dėl to, jog čia poetiniams tekstams kažkodėl 
labiau tinka mozaikiškas išbarstymas. galima įtarti, kad 
r. brokert vis dėlto mėgino tekstus sudėlioti į nedidelius 
skyrius (miniatiūriniai posmai kai kurių puslapių viršu-
je, pasviruoju šriftu) ir sukurti nors tokias jungtis. mano 

n e r i j u s  c i b u l s k a s

Pasauliai penkių matmenų erdvėje

rūta brokert. 
Delnaklevė. – Nemunas, 
kaunas, 2009

bažnyčią, į mišias. viskas buvo per vėlu: manyje jau buvo 
įaugusi gamta…“5 – viename pokalbyje atvirai prisipaži-
no autorė. gamtos pajautimas, įsiklausymas į slapčiausius 
jos šnabždesius yra j. skablauskaitės unikalumas.

vilkatai, velniai, pamėnai ir kitokios fantastiškos 
romane pasirodančios būtybės, bendrinėje kalboje ne-
įprasti naujadarai (žydramelsvė migla, žydraskambiai 
toliai, žmogžiogis, žiognagis ir kt.) tekstams suteikia 
mįslingumo, paslaptingumo, savotiško žavesio. ir kito-
niškų vaizdų, ir naujų žodžių skambesio ieškojimai rodo 
kūrybinį autorės nesustabarėjimą, priartina jos tekstus 
prie magiškojo realizmo. tai yra kūryba, kai pasikliau-
jama vien vaizduote – nieko nemėgdžiojant, nekartojant. 
„galvoju, kad kai manęs nebus, mano knygos gyvens. 
ir ne dėl to, kad neturiu vaikų. man patinka rašyti, man 
kūryba yra viskas, ir visiškai nesvarbu, ar mano knygas 
kas nors skaito. manau, jei man gera rašyti, bus gera 
skaityti nors keliems žmonėms“6, – sakė rašytoja. tokių 
žmonių atsiras nedaug, bet jie, be abejonės, bus lakios 

vaizduotės, „su polėkiu“, todėl vertingesni skaitytojai 
negu būriai vaitkevičiūtės, jazukevičiūtės ar kokios kitos 
muilo operų per daug prisižiūrėjusios moteriškės skai-
talų garbintojai.

j. skablauskaitės romano nereikia skaityti kaip de-
tektyvo ar tradicinio nuotykių romano. liksite nieko ne-
pešę. tai moderni poezija prozoje, kai pagrindinė mintis 
pasakoma ne kuriant siužetą ar psichologiškai įtikina-
mus charakterius, o tapant vaizdą, nuotaiką, atmosferą. 
norint suprasti, pirmiausia reikia įsivaizduoti, pajausti.

1 e. fromm. Meilės menas. – Verba vera, kaunas, 2004, p. 23.
2 g. groot. Dvi sielos. Pašnekesys su Julia Kristeva. – Aidai, vilnius, 

2004, p. 85.
3 v. kavolis. Kultūrinė psichologija. – Baltos lankos, vilnius, 1995, 

p. 142.
4 e. fromm. Žmogaus destruktyvumo anatomija, t. i. – Vaga, vilnius, 

2008, p. 31.
5 j. sereikaitė. Moterys ir deivės: rašytoja J. Skablauskaitė ir Persefonė // 

Lietuvos žinios, 2008, rugsėjo 19.
6 ten pat.
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manymu, jos iš tiesų nereikalingos, nes „netvarkinga“ 
Delnaklevės eilėraščių dėlionė – patrauklesnė. juolab kad 
pati autorė retsykiais rašo apie įvairias mozaikas ir stro-
paus jų surankiojimo patirtis – eilėraštis Klevinė mozaika 
(p. 10), haiku primenantys posmeliai kūrinyje Moz(h)
aiku (p. 36).

rinkinyje Delnaklevė moteris, lyrinis „aš“, nekantriai 
filtruoja kuo įvairesnes supančio pasaulio patirtis, suge-
ria jas godžiai it kempinė. balansavimas tarp fantazijos ir 
realybės eilėraščiuose pasirodo labai rizikingas, nes vos 
įžvelgiama riba, efemeriškas tarp bet kada gali sutirpti: 
„vienoj pusėj vanduo / ugnikalnio magma kitoj <...> / siū-
buojantis tiltas iš šilko / perlipk – kojas sušilk“ (p. 21). r. 
brokert savo tekstuose įrodo, kad kūryba siurrealistiškais 
metodais gimsta iš mirties akimirksnio (Kapuciniškai, p. 
52) – čia išsikristalizuoja esminė idėja, jog kūryba ir mirtis 
tėra susisiekiantys indai, tarp jų esanti mistiška takosky-
ra – nežymi. Apskritai kokių nors dviejų skirtingų esybių 
artimumą (pavyzdžiui, moters ir vyro) atkakliai siekiama 
išryškinti, suteikti jam ypatingos prasmės: „tarp mūsų 
kūnų / magneto poliai / adatoms rinkti“ (p. 36). tačiau 
šis artumas kai kada gali ir smarkiai varžyti. tuomet ly-
rinis subjektas originaliai bando atsiskirti nuo priešingo 
poliaus, išsisukti nuo bet kokių primetamų normų. Apie 
tai pasufleruoja posmas-skyriaus pavadinimas: „nuseki 
man antkaklį – / būsiu gera, juk žinai, / kad nebūsiu“ (p. 
5). žaidžiant gyvenimo žaidimus svarbu išlaikyti savo 
autentiško žvilgsnio galimybę, „išmokti žiūrėti į lentą / be 
skaičių ir be taisyklių“ (p. 40). r. brokert eilėraščių žmo-
gus apnuogina savo individualumą, bet kartu gina savitą 
būties suvokimą kaip brangiausią teritoriją.

ima atrodyti, jog šis eilėraščių rinkinys – jusliškus 
potyrius adoruojanti knyga. tačiau tikrai ne blogąja 
prasme. beveik kiekviename puslapyje įmanoma pajusti, 
kaip autorė gurmaniškai skonisi kurdama savo poezijos 
erdves: tapydama jas lakoniškomis, bet suderintomis 
spalvomis (ciklas Spalvinimo knygelė, p. 80), atrinkda-
ma būtiniausias smulkmenas, įsigilindama į niuansus. 
kažkodėl į galvą smilkteli mintis, kad r. brokert pri-
mena kruopščią laikrodininkę, kuri skrupulingai derina 
gyvybiškai svarbius savo tekstų mechanizmus, dėmesį 
atkreipia į menkiausią „sraigtelį“ – metaforą, pauzę etc. 
išlavėjusi poetinė rega jautriai fiksuoja daiktišką pasau-
lio aplinką ir nesunkiai perkelia jos kontūrus į eilėraštį 
(Mano kolekcija, p. 103). tai „liečianti“ poezija, sakyčiau, 
netgi kažkuo primenanti nijolės miliauskaitės kūrybą.

r. brokert eilėraščiuose retsykiais pasirodo motyvai, 
kurie galėtų pretenduoti į autobiografinių detalių statu-
są. kelis kartus paminima šešupė. viename kūrinyje prie 
šios upės lyrinis subjektas vaikštinėja su seneliu ir riešu-
tauja (Pašešupiais, p. 65). eilėraštis parašytas žaismingo 
dialogo forma, fiksuojama vaikiška nuostaba ir nesuvai-

dintas sugebėjimas įsižiūrėti į supančią aplinką, pajusti 
jos žavesį („– žiūrėk, diedukai, antys skrenda, antys! – / 
o pro lapiją saulės blyksniai – voverių akys“). „srauni tos 
vasaros šešupė“ (p. 75), kaip pratekančio laiko įvaizdis, 
minima ir kitame eilėraštyje, pavadinimu Namai. man 
šis eilėraštis savo nuotaika ir netgi skambėjimo maniera 
labai priminė Alfonso nykos-niliūno poezijos tekstus, 
kuriuose užčiuopiama namų, išėjimo iš jų tematika. gal-
būt labiausiai tai galėtų paliudyti eilutės:

Siūbavo tiltas
tarp namų, kurie pilni kaip šimtamečio atmintis,
tuščių namų, kuriuos jau niekas negyvens,
kurių, tarp mūsų kalbant, ir nebuvo. (p. 75)

visuomet įdomu poezijoje ieškoti sąšaukų, poeto su-
maniai inkrustuotų kultūrinių kontekstų. savitesni atro-
do tie r. brokert eilėraščiai, kuriuose tarytum išeinama iš 
„lietuviškumo“ apribų, pabandoma įsijausti į kitų kraštų 
patirtis, pasitelkti mums egzotiškų šalių koloritus. tai iš-
ryškinama tokiuose poetiniuose tekstuose kaip Apie oššš 
(p. 82), Tarpkultūrinis (triptikas) (p. 83) arba Mejuki (p. 95). 
triptike Tarpkultūrinis lyrinis subjektas mėgina perpras-
ti pietietiškojo manjana fenomeną, kol pagaliau atranda 
sau lyg ir artimiausią šio posakio formuluotę: „chose 
niekad nesakė manjana / ir gyveno tik šiandien“ (p. 84). 
tuo tarpu kūrinyje Mejuki Aiko prataria: „pasaulis bai-
giasi“ (p. 95) ir čia netikėtai nuaidi lietuvių poeto Aido 
marčėno eilėraščio eilutė „todėl reikia rašyti eilėraščius“. 
pati r. brokert įsitrauktų į šį sklandų dialogą ir dar pri-
durtų: „nekviečiu eilėraščių. jie patys ateina. dažniau-
siai ne laiku ir ne vietoje. savarankiški ir nepaklusnūs. 
<...> čiuopdami naujus pasaulius penkių išmatavimų er-
dvėje“ (trečias viršelio puslapis). neretai poetas pirma-
me rinkinyje pabando suformuluoti savo ištarą, kas jam 
yra poezija. to siekia ir r. brokert, bet jau kažkur gir-
dėtais, nesodriais žodžiais. o galbūt tokių programiškų 
apibrėžčių net nereikėtų ir teisė prabilti tebūnie palikta 
patiems eilėraščiams? komentarai ne visada gali būti tin-
kami poezijos kūrinių papildymai, kartais jie – greičiau 
įkyrūs ir visiškai nereikalingi prielipai.

literatūrinis debiutas yra naujas balsas gausiai teks-
tais apgyvendintuose tyruose. mūsų dienomis tokie pir-
mieji krikštai vis dažnesni. sakytum, ir toliau nesustab-
domai kyla kreivė, žyminti išsisakyti norinčiųjų gretas. 
tačiau net ir debiutinis balsas turėtų būti kiek įmanoma 
tvirtesnis, nevirpantis. rūtai brokert tai beveik pavyko, 
nors kai kur jos poetinio balso stygos dar ne visai su-
derintos. bet yra antras, yra ir trečias kartas, kurie sėk-
mingiau suvaldys orkestrą. o šiuo metu jūs kaip tik ga-
lite atsiversti Delnaklevę ir paieškoti sau artimų poezijos 
dermių.
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šiais metais pasirodė keletas svarbių leidinių ta pačia 
labai aktualia – dabarties analizės – tema. vos susku-
bome susipažinti su vytauto rubavičiaus monografija 
Postmodernusis kapitalizmas, teko griebtis juozo kuolelio 
memuarų Pro kalėjimo grotas, kuriuose gana detaliai ir 
skaudžiai aptarinėjamos lietuviškos postmodernios po-
litikos grimasos. vos užvertus paskutinį minimo veika-
lo puslapį, ant stalo jau turime slavojaus žižeko naujo 
kūrinio vertimą, skirtą pasauliui po 2001-ųjų rugsėjo 
11-osios. ši data knygoje pasirinkta ne atsitiktinai, nes 
ne tik garsusis teroro aktas, bet ir jungtinių Amerikos 
valstijų situacija yra aktuali visiems pasaulio gyvento-
jams, o mums ypač. ir ne tik todėl, kad ten yra nukly-
dusi didžiausia emigravusių tautiečių dalis, bet ir todėl, 
kad tenykštis gyvenimo būdas yra laikomas visiems 
siektinu etalonu – tai vartotojų rojus. tik ar iš tikrųjų 
jis toks tobulas? tad kad ir kaip būtų paradoksalu, sla-
vojus žižekas, parodydamas išvirkščiąją šio reiškinio 
pusę, paliudija, kad visur „duona su pluta“. „didžiausia 
Amerikos paranojinė fantazija sukasi apie asmenį, gyve-
nantį mažame idiliškame kalifornijos mieste, vartotojų 
rojuje, ir staiga pradedantį įtarti, kad pasaulis, kuriame 
jis gyvena, yra apgaulė, vaidinimas, kuris vaidinamas 
tik tam, kad įtikintų, jog gyvena realiame pasaulyje, 
nors visi žmonės aplink jį yra aktoriai ir statistai gigan-
tiškame šou.“ p. (23–24) ta išgirtoji gerovė – gyvenimas 
apgaulė, gyvenimas vaidinimas, o dar tiksliau – dvasi-
nė dykuma. šiam paradoksui pailiustruoti autorius pa-
sitelkia ne vieną, o keletą meno kūrinių iš amerikiečių 
gyvenimo, dažniausiai filmų, kurie patvirtina, „kad vė-
lyvojo kapitalizmo vartotojiškas kalifornijos rojus yra, 
pačiame savo hiperrealume, tam tikru būdu nerealus“ 
(p. 24). keistu būdu suklastotas, todėl realiesiems pilie-
čiams nelieka nieko kita – persikelti į fantazijų pasaulį. 
tą veiksmą atlikti skatina ir virtualioje tikrovėje įsikurti 
padeda kas minutę ir kas valandą rodomi vaizdai pra-
bangių televizorių ekranuose. vadinas, rugsėjo 11-osios 
teroro aktas nebuvo jiems toks jau netikėtas. „taigi tam 
tikru mastu Amerika gavo tai, apie ką fantazavo, ir tai 
buvo didžiausias siurprizas.“ (p. 27) Ar po šio akto Ame-
rikoje kas nors pasikeitė? ne, atsako autorius. Ar Ame-
rika iš šio akto ko nors pasimokė? taip pat ne, kartoja 
žižekas. tsrs po XX partijos suvažiavimo įvyko svarbių 
pokyčių ir galų gale blogio imperija žlugo, o jAv tebe-
sivadovaujama senąja politika, tebeklesti vartotojiškasis 
intelektas. „Ar rugsėjo 11-oji nebuvo Amerikietiškos 
svajonės dvidešimtasis suvažiavimas?“ (p. 68) galėjo 
būti, bet nebuvo. Amerikiečiai neapmąstė savojo gyve-
nimo stiliaus, jiems labai „patiko“ pabūti aukomis, o ap-
kaltinus užpuolikus terorizmu, pradėti prieš juos karą. 
čia pat autorius suabejoja, ar tokį karą įmanoma laimėti, 
ir tęsia analizuodamas šio reiškinio ištakas.

terorizmas – vakarietiškos (ypač jAv) grobikiškos 
politikos rezultatas, daro griežtą išvadą autorius ir pa-
teikia pluoštą istorijos faktų. 1953-aisiais, kai dar nebuvo 
nei fundamentalistų, nei sovietinės grėsmės, cžv irane 
organizavo perversmą – buvo pašalintas demokratiškai 
išrinktas šalies ministras pirmininkas hedayatas mossa-
deghas. iki 1970-ųjų Afganistanas buvo viena tolerantiš-
kiausių musulmonų visuomenių, o kabulas garsėjo kaip 
judrus politinio ir kultūrinio gyvenimo centras. islamiš-
kasis žmogaus teisių sąrašas yra kur kas geresnis nei 
krikščioniškasis, todėl praėjusiais šimtmečiais jo pakan-
tumas kitų religijų atžvilgiu buvo pavyzdinis. dauguma 
Artimųjų rytų valstybių susidarė nenatūraliai. mat bai-
mintasi, kad atsiradę stambūs savarankiški nacionaliniai 
dariniai kels grėsmę užsienio kompanijoms juose, todėl 
tokios gausios tautos kaip puštūnai, kirgizai, kurdai 
buvo suskaldytos ir padalytos kelioms valstybėms – tur-
kijai, Afganistanui, iranui ir irakui. narkomanija Arti-
muosiuose rytuose nebuvo ir nėra labai išplitusi, vieti-
niai gyventojai svaigintis nemėgsta – „žolė“ auginama ir 
parduodama užsieniui, kur ji vartojama, o iš jos platini-
mo bei prekybos pelnomasi. po Antrojo pasaulinio karo 
šiame regione prasidėjęs demokratinis judėjimas nebu-
vo palankiai sutiktas nei jAv, nei kitose vakarų pasaulio 
šalyse ne todėl, kad jis nebuvo tobulas, o todėl, kad kilo 
reali grėsmė – laisvės pasiilgę nacionalistai anksčiau ar 
vėliau išsprūs iš vakarų globos. „talibanas, toji, atrody-
tų, „regresija“ į ultrafundamentalizmą, anaiptol nerepre-
zentuoja jokios gilios „tradicionalistinės“ tendencijos, o 
yra tik šalies patekimo į tarptautinės politikos sūkurį 
rezultatas – jis atsirado ne tiek kaip gynybinė reakci-
ja, kiek kaip tiesioginė užsienio jėgų (pakistano, saudo 
Arabijos, pačių jAv) paramos pasekmė.“ (p. 62–63) tuo 
keliu eidamas autorius prisikasa prie „civilizacijų konf-
likto“ esmės ir atkreipia skaitytojo dėmesį ne į išorines, 
o į vidines šio reiškinio priežastis bei prieštaravimus. 
„taigi, net jei teroristai susprogdintų mus visus, jAv 
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„kova su terorizmu“ nėra mūsų kova – tai kapitalizmo 
vidaus kova.“ (p. 76) prie panašių išvadų autorius priei-
na ir kitose esė analizuodamas izraelio bei palestiniečių 
konfrontaciją. Abi šalys kaltina viena kitą agresija, taip 
mėgindamos užglaistyti savuosius vidaus negalavimus. 
slavojus žižekas yra įsitikinęs, kad žydų problemos yra 
kur kas didesnės nei arabų.

Aptardamas demokratijos proceso plėtotę, autorius 
aptinka joje daugybę negalavimų ir „įgimtų“ ydų. „de-
mokratija yra svarbiausias šių dienų politikos fetišas.“ 
(p. 106) jis nė akimirką nesuabejoja, kad sąžiningos 
demokratijos idėja yra iliuzija, mat tai, kas atrodo atsi-
tiktinis demokratijos iškraipymas, iš tikrųjų yra įrašyta 
jos idėjoje – iš prigimties ji nėra atspari korupcijai. šia 
demokratijos silpnybe mėgsta naudotis dešinieji ir ypač 
ultros – Adolfas hitleris, išrinktas per visuotinus de-
mokratinius rinkimus, greit tapo vokietijos diktatoriu-
mi, demagogas ir manipuliuotojas milijardierius silvio 
berlusconi ne pirmą kartą ateina į valdžią italijoje tuo 
pačiu keliu. deja, pasaulio bendrijoms kol kas nelieka 
kitos išeities, tik taikstytis su tokia padėtimi. juk neimsi 
reikalauti diktatūros, totalitarizmo ar fundamentalizmo. 
Autoriaus idealas būtų „laisvės kovotojas su žmogišku 
veidu“ (p. 110). tik kur ir kaip jį rasti?

Analizuodamas laisvės, taikos ir karo, žmogaus tei-
sių problemas, filosofas vis grįžta ir grįžta prie situaci-
jos jungtinėse Amerikos valstijose, mat ten susikaupė 
didžiausi „brandaus kapitalizmo“ skauduliai – mate-
rialinė gerovė nepadarė žmogaus laimingesnio, netgi 
priešingai – kaip tik šioje šalyje susikaupė skaudžiausi 
žmonijos pūliniai, grasinantys susprogdinti ne vieną ku-
rią nors valstybę, o viso pasaulio ekonomiką. deja, ste-
buklingų receptų ar tiesių kelių į gerovę niekas nurody-
ti negali – protas tebėra aklavietėje. mokslas ir politika 
tūpčioja vietoje, o „mažieji žmogeliai“ sparčiai išstumia-
mi į visuomenės paribius ir galų gale tampa biomase, 
kurios paskirtis – gaminti būvio energiją. „tačiau kas, 
jei padarysime dar radikalesnę išvadą? kas, jei tikroji 
problema yra ne trapus išstumtųjų statusas, bet, vei-
kiau, faktas, kad pačiame elementariausiame lygmenyje 
mes visi esame „išstumti“ (p. 126),  o „žmogaus teisių, 
demokratijos, įstatymo valdymo ir panašios temos ga-
liausiai redukuojamos į apgaulingą kaukę, pridengian-
čią disciplinarinius „biogalios“ mechanizmus“ (p. 127).  
čia pat autorius konstatuoja, kad „politinės modernybės 
projektas lieka neužbaigtas“. bet blogiausia yra tai, jog 

„tikroji politinė ideologinė rugsėjo 11-osios katastrofa 
ištiko būtent europą: rugsėjo 11-oji reiškė bepreceden-
tį Amerikos hegemonijos sustiprėjimą visais aspektais. 
<...> „karo su terorizmu“ vardu mums, europiečiams, 
tyliai primetama tam tikra pozityvi globalių politinių 
santykių vizija.“ (p. 188) norėdami išlikti orūs savųjų 
šalių piliečiai, privalėtume nedelsdami veikti, gindami 
tradicinius prioritetus. deja, einama priešinga krypti-
mi – pataikaujama Amerikai.

Artėdamas prie veikalo pabaigos, autorius dar kar-
tą patvirtina, jog „demokratija (įtvirtinta liberali demo-
kratinė parlamentinė sistema) nėra gyva“, o „libera-
laus demokratinio centro pagrindinė funkcija (neskaitant 
anemiško ekonominio administravimo) yra užtikrinti, 
kad politikoje iš tikrųjų nieko nevyktų“ (p. 195–196) ir 
primena pasauliui, kad tokia situacija yra palanki su-
siformuoti veiksmui, tai reiškia, kad pasaulis atsiduria 
grėsmingame revoliucijos prieangyje. tokioje padėtyje 
gyventi nėra paprasta – kiekvieną dieną gali ištikti ka-
tastrofa. Autorius skaitytojo nei baugina, nei guodžia – 
šaltakraujiškai svarsto, kuo tokia padėtis galėtų išvirsti. 
visi gerai supranta, kad rizika akivaizdi. nors veiksmas 
nutinka kritinėje situacijoje, bet tai nereiškia, kad jis „pats 
sukurs sąlygas savo retroaktyviai „demokratinei“ legiti-
macijai“ (p. 197). vadinas, ir veiksmas svarbiausiųjų šios 
dienos globalinių problemų neišspręstų, vis dėlto tokio 
revoliucinio proceso prisibijoma, todėl, baigdamas kny-
gą, autorius ir pats savęs, ir visų mūsų klausia: „kas, jei 
šio „karo“ tikslas esame mes patys, mūsų pačių ideologi-
nė mobilizacija prieš veiksmo grėsmę? kas, jei „teroristų 
išpuolis“, kad ir koks „realus“ ir bauginantis būtų, galų 
gale yra šios veiksmo, supurtančio mūsų liberalų demo-
kratinį konsensusą, metaforinis pakaitalas?“ (p. 199)

klaustuku knyga ir baigiama, nes autorius nemėgsta 
daryti galutinių kategoriškų išvadų, dažnai jis pasitelkia 
paradoksus, kalba užuominomis, leidžiančiomis pačiam 
skaitytojui susivokti. žinoma, jo negalima laikyti nei ka-
pitalizmo (juo labiau amerikietiškojo – nuolat pabrėžia 
jo vidinius prieštaravimus), nei socialistinio gyvenimo 
būdo adeptu. kritiškumas, ironija, globali mąstysena ir 
lokalus konkretumas, skaidrus stilius ir geležinė, isto-
riniais faktais pagrįsta logika – šio populiaraus filosofo 
privalumai.
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